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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Começa amanhã reordenamento do mercado de Oitizeiro. Página 3
 
l Acidente com estudante causa protesto de ciclistas em JP. Página 4 
 
l Festa de Pentecostes acontece amanhã na cidade de Patos. Página 9

l Faixa de ônibus tem fiscalização a partir de segunda-feira. Página 10
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Número 095

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura
DÓLAR    R$ 3,094  (compra) R$ 3,095  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,040  (compra) R$ 3,160  (venda)
EURO   R$ 3,407  (compra) R$ 3,412  (venda)
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nuvens
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nuvens

baixa

baixa

01h24

14h06

0.7m

0.6m

ALTA

ALTA

07h47

20h21

2.1m

1.9m

Nublado com 
chuvas ocasionais

O Governo Federal anunciou ontem corte no orçamento no valor de R$ 69,9 bilhões, medida que integra o ajuste fiscal 
para equilibrar a economia. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) teve corte de R$ 25, 9 bilhões.  PÁGINA 14

Roberto Fonseca, o novo treinador do 
Belo, fez ontem o primeiro treino com a equi-
pe antes do grupo embarcar para Arapiraca 
(AL) onde joga amanhã.  PÁGINA 7

Prorrogação anunciada ontem pelo Minis-
tério da Saúde tem por objetivo a vacinação 
de 80% do público-alvo no país.  PÁGINA 11

Técnico Roberto Fonseca conversa com jogadores do Belo

FOTO: Ortilo Antônio

FOTO: Secom-PB FOTO: Edson Matos

Prorrogada
a vacinação
contra gripe
até o dia 5

Novo técnico comanda treino
na Maravilha do Contorno  

Epitácio Pessoa, jurista de
reconhecimento internacional

Epitácio Pessoa
nascia há 150 anos

MEMÓRIA

Preço da crise é
R$ 69,9 bilhões

Salão em Campina
tem data definida

ARTESANATO

Campina Grande acolhe 
a partir do próximo dia 8 
durante o Maior São João do 
Mundo a 22ª edição do Salão 
de Artesanato.   PÁGINA 11

Há 150 anos, nascia  em Um-
buzeiro Epitácio Pessoa, paraiba-
no que exerceu o cargo de presi-
dente da República.  PÁGINA 13

Hermano José foi referência 
para várias gerações 

Último adeus a
Hermano José

Amigos, familiares e admira-
dores do pintor paraibano Her-
mano José se despediram ontem 
do artista morto em João Pessoa 
na noite de quinta-feira.  PÁGINA 5

20Caderno

l  Uma pane na rede elétrica 
ocorrida ontem na área do Distrito 
Industrial inviabilizou parcialmente 
as operações de A União pela ma-
nhã, impossibilitando a produção da 
edição integral de hoje que circula 
com menos oito páginas. 

A LEITORAS E LEITORES
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FALTA DE ÁGUA  O governador Ricardo Coutinho recebeu ontem 
relatório da Frente Parlamentar da Água sobre a crise.  PÁGINA 4

INCLUSÃO SOCIAL A Secretaria do Desenvolvimento Humano e a Funad realizaram seminário 
ontem para discutir o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho.  PÁGINA 9
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EM TODO O PAÍS

FOTOS: Edson Matos e Marcos Russo (detalhe)



As recentes reuniões dos governadores 
nordestinos têm contribuído, entre outras 
coisas, para redimensionar, em termos re-
gionais, a figura política do governador Ri-
cardo Coutinho. Na última quarta-feira, ele 
novamente foi o porta-voz dos seus colegas 
do Nordeste, em encontro com o presiden-
te do Congresso Nacional, senador Renan 
Calheiros. Ele já havia assumido este papel 
em março passado, quando foi escolhido 
pelos demais governadores para falar no 
encontro com a presidente Dilma Rousseff.

É cada vez mais evidente que o go-
vernador Ricardo Coutinho emerge nesse 
ambiente político como uma liderança re-
gional com plenas condições de transitar 
entre as forças representativas do Nordes-
te e o governo central. Resulta esta autori-
dade da conduta equilibrada e firme com 
que tem se destacado na defesa dos proje-
tos regionais, a partir do convencimento 
de que o Nordeste dá mais ao Brasil do que 
dele recebe.

No encontro de quarta-feira passada, 
falando por todos, defendeu a criação de 
um Fundo Regional de Desenvolvimento 
para o Nordeste e criação do Ministério 
da Segurança Pública. Destacou ainda o 
aumento da concentração de receitas na 
União e apresentou sugestões para corrigir 
as distorções. Por último, ressaltou a im-
portância do Congresso Nacional em con-
tribuir com a revisão do pacto federativo.

Na sua explanação, ele mostrou que 
existe uma “concentração perversa” de re-
ceitas no país e que a proposta dos gover-
nadores do Nordeste é que o Congresso Na-
cional trabalhe ao lado do Executivo para 
que num prazo mediano de pelo menos dez 

anos possa fazer a entrada dessas contri-
buições na partilha das receitas. Defendeu 
a criação do Fundo de Desenvolvimento 
para o Nordeste, destacando que não é 
possível que a região cresça 26% acima da 
média nacional, responda por 30% da po-
pulação e só fique com 13% do PIB nacio-
nal. “Nesse ritmo, demoraríamos 37 anos 
para chegar a uma situação igual a do Sul 
do país”, afirmou.

Quanto à criação do Ministério da Se-
gurança Pública, proposta que já vem fa-
zendo há um bom tempo e que encontra 
respaldo junto aos demais governantes 
nordestinos, ele argumentou que não há 
saída para a segurança pública sem uma 
política nacional de enfrentamento ao 
crime organizado.  “Um Estado não vai 
resolver isso sozinho. Não se trata de co-
locar policial na rua, mas definir as ações 
unificadas e garanti-las”, ressaltou.

Outro ponto que mereceu sua crítica 
foi o fato de o governo federal conceder 
isenções na cobrança de IPI, prejudican-
do os Estados com a redução do Fundo 
de Participação. Para ele, essas isenções 
não devem atingir o repasse do FPE. Em 
quatro anos, já se acumula um prejuízo 
de cerca de 77 bilhões de reais. Ao final, 
enfatizou que, em razão do ajuste fiscal, 
a Paraíba não pode ter nenhuma para-
lisação de obras pelo PAC, sobretudo 
obras hídricas na região do Semiárido. 
O Nordeste brasileiro sofre uma grande 
e longa e é fundamental compreender 
que essas obras darão um diferencial 
importante para que essa região possa 
se constituir nos caminhos do seu de-
senvolvimento. 

Editorial

 Crônica

 A demanda do Nordeste

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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Paranoia

Lua cheia e conhaque francês, como 
diria o poeta, amolecem o coração igual 
carne de segunda ao suco de abacaxi. Já 
certas notícias, no rádio e na televisão, 
amaciam a coragem e deixam a gente 
com um medo danado de andar pelas 
ruas. É como se em cada esquina, ou de-
trás de cada poste, a morte estivesse à 
espreita, de camisola preta, para nos de-
golar com aquela foiçona amolada que 
muita gente já viu de perto, mas sumiu 
de vista não se sabe o motivo.

Dias destes, voltando para casa 
após a corrida matinal, parei na faixa 
de pedestres, à espera da boa vontade 
dos motoristas, quando senti alguém 
postado ao meu lado. Olhou firme para 
mim, depois virou a cabeça, fazendo-se 
de desinteressado. Desconfiei de suas 
intenções e não esperei os carros para-
rem. Cruzei a rua num átimo, mas, pelo 
rabo do olho, notei que ele vinha atrás. 
Estremeci. Afinal, era grande e parru-
do, com cara de poucos amigos.

Caminhei a passos largos, e ele 
atrás. Cruzei várias ruas sem respeitar 
faixas e sinais, e ele atrás. Parei uma, 
duas, três vezes, ele estancava também, 
procurando disfarçar, ora fitando um 
ponto indefinido no céu, ora observan-
do transeuntes que passavam apres-
sados, alheios a minha agonia. O meu 
medo era que ele atacasse enquanto eu 
andava. Por isso parava aqui e acolá, 
para ver se aquele encosto passava por 
mim e ia embora de uma vez.

Tentei manter o sangue frio, o que 
não era difícil, pois ele congelava nas 
veias todas as vezes que ele chegava 
perto de mim, a ponto de eu lhe sentir o 
hálito quente. Perto do prédio estanquei, 
com a firme decisão de resolver a para-
da. Não ia dar bobeira, revelando onde 
morava. Ele saiu por ali de fininho e de-
sapareceu. Respirei, aliviado, e ensaiei 
uma corrida, mas quase morri de susto 
quando ele surgiu na minha frente, co-
lando de novo em mim.

Mas, será o Benedito? Por que eu? 
Tanta gente correndo e se esticando e 
a cartela premiada sai para mim. Que 
azar! Temi usar recursos de força, para 
espantá-lo, e ele reagir com violência. 
Não sou bom de briga e, confesso, não sei 
lidar com tipos como esse, que não sabe-
mos se é doido ou um desses assassinos 
que andam à solta, atacando pessoas, 
às vezes sem motivo algum. Não queria 
machucá-lo, mas também não queria ser 
morto ou chegar ferido em casa.

Na calçada oposta a do meu prédio, 
ao ver um ônibus se aproximando, ape-
lei. Lancei-me na rua, correndo risco de 
atropelamento. Ele não teve o mesmo 
reflexo. O veículo freou, para entrar um 
passageiro, separando-nos por alguns 
segundos, tempo suficiente para eu me 
enfiar pelo portão e subir até o aparta-
mento. Ele cruzou a rua, farejou, latiu 
e foi embora. Lá de cima, vi quando se 
aproximou de uma estudante. Ela tomou 
um susto e parou, desconfiada.

  

Desconfiei de suas intenções e não esperei os carros pararem. Cruzei 
a rua num átimo, mas, pelo rabo do olho, notei que ele vinha atrás.”
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A pauta de reivindicações apresentadas pe-
los governadores, no encontro no Senado, 
em Brasília, será avaliada e sistematizada 
por uma comissão mista, formada pelos 
senadores Romero Jucá e José Serra e os 
deputados Danilo Forte e Andre Moura. En-
tre as sugestões, está a criação do Fundo 
de Desenvolvimento do Nordeste, proposta 
pelo governador Ricardo Coutinho.

Principal articulador dos encontros dos governa-
dores da região Nordeste, o governador Ricardo 
Coutinho será o entrevistado do programa É Notí-
cia, da Rede TV, que vai ao ar amanhã, a partir da 
meia-noite. Entre outros temas, a entrevista abor-
dou a pauta de reivindicações dos governadores 
nordestinos, os avanços de sua gestão na Paraíba 
e o futuro político do PSB em nível nacional.

É NOTíCIA

CONDENADOS

GOVERNADORES

UNInforme

NADA DE FESTA LRF NAS ESTATAIS

A PEC DO PACTO FEDERATIVO

O Tribunal de Justiça condenou 
mais de 40 ex-gestores municipais 
por crimes de improbidade 
administrativa e crimes contra a 
administração pública. No total, o 
grupo especial de juízes julgou 68 
processos que foram distribuídos 
até dezembro de 2012. 24 réus 
foram absolvidos das acusações. 
Os julgamentos estão relacionados 
à chamada Meta 4 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

A festa da padroeira de Santa Rita 
está cancelada. Ontem, o Tribu-
nal de Justiça da Paraíba negou o 
pedido de liminar solicitado pelo 
prefeito Reginaldo Pereira contra a 
decisão da juíza Lilian Cananéa, que 
havia determinado a suspensão do 
evento. No município falta merenda 
escolar nas escolas e o sistema de 
saúde funciona de forma precária, 
mas o prefeito havia contratado 
show do grupo Aviões do Forró.

O Congresso Nacional está de-
finindo mecanismos para fazer 
valer a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) nas estatais. Para o 
presidente da Câmara dos Depu-
tados, Eduardo Cunha, “a LRF não 
atinge as estatais, e temos de es-
tender o controle das contas pú-
blicas para todos os entes”. Uma 
comissão mista de senadores e 
deputados vai ser criada para ela-
borar a proposta, em 30 dias.

No rastro dos debates envolvendo o Congresso Nacional e os governadores do país, no que diz respeito ao 
pacto federativo, há uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC 172/12) cuja defesa por sua aprovação 
parece ser unanimidade entre os gestores. De autoria do deputado Mendonça Filho, a PEC proíbe o governo 
Federal de repassar prestação de serviços aos Estados e Municípios sem que exista previsão, em lei, de dota-
ção orçamentária correspondente. As presidências do Senado e da Câmara dos Deputados já anunciaram que 
vão trabalhar unidas pela aprovação da matéria em plenário, porque consideram injusta a prática pela União 
para com os entes federados. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado José 
Carlos Aleluia (foto), resumiu o que ocorre atualmente, em seu parecer: “É muito comum a União – e não é de 
agora – criar programas novos, e dar alguns recursos no primeiro ano, no segundo ano, e depois transferir 
integralmente os encargos, sem o correspondente recurso para fazê-lo. Isso termina com programas que são 
descontinuados e municípios que, muitas vezes, vão à bancarrota”. A proposta já é chamada de PEC do Pacto 
Federativo, uma vez que ela trata de tema relacionado à questão – repartição de receitas e obrigações entre 
a União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

FOTO: Reprodução/Internet

CPI NA FRANÇA
Na próxima terça-feira, os parlamentares que integram a CPI do HSBC vão decidir se acatam a proposta do 
senador Randolfe Rodrigues de realizar uma diligência na França. O senador quer ouvir autoridades daquele 
país que investigam o escândalo das contas milionárias irregulares, e ainda o ex-funcionário do HSBC em 
genebra, Hervé Falciani, que denunciou o caso.
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Reordenamento no Mercado 
de Oitizeiro tem início amanhã
Operação será coordenada 
pela Sedurb e haverá um 
trabalho de conscientização

A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa, por meio da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano (Sedurb), vai 
dar início a partir de amanhã 
à operação de reordenamen-
to no Mercado de Oitizeiro. A 
ação já vem acontecendo no 
Mercado Central desde o iní-
cio do mês e vai passar por 
todos os mercados públicos 
da capital.

Amanhã, a equipe da Se-
durb vai realizar um traba-
lho de conscientização com 
distribuição de panfletos e 
abordagem educativa que 
tem como objetivo informar 
os comerciantes sobre a im-
portância de organizar o es-
paço público e desobstruir o 
fluxo no mercado. Também 
serão realizadas ações edu-
cativas sobre a importância 
de manter o mercado limpo e 
de conservar os equipamen-
tos de uso comum.

De acordo com o secre-
tário de Desenvolvimento 
Urbano de João Pessoa, Hil-
devânio Macedo, a ação será 
dividida por etapas. “Neste 

primeiro momento, vamos 
conversar com os comercian-
tes e informá-los que a partir 
da semana que vem, não será 
mais permitida a instalação 
de barracas nas vias de aces-
so ao mercado, impedindo 
a circulação dos pedestres. 
Depois, vamos começar a no-
tificá-los e, em seguida, reali-
zaremos a limpeza e manu-
tenção do espaço”, explicou o 
secretário.

Em paralelo
A operação no Mercado 

de Oitizeiro acontece con-
comitantemente às ações 
no Mercado Central. Neste 
fim de semana, a equipe da 
Sedurb estará realizando a 
limpeza e o reordenamento 
na área da Feira do Milho. 
Outras ações também foram 
realizadas durante a semana 
no local, como a implanta-
ção de um estacionamento 
exclusivo para motos e carga 
e descarga de veículos, con-
serto de calhas e tampas de 
bueiros, fiscalização e cadas-
tramento de comerciantes e 
reinstalação de coletores de 
lixo. A operação deve conti-
nuar até o fim deste mês com 
o reordenamento de todas as 
áreas do mercado.

A Agência Executiva de 
Gestão das Águas do Estado 
da Paraíba (Aesa) reunirá, 
na próxima terça-feira (26), 
representantes de nove ci-
dades paraibanas do Comitê 
das Bacias Hidrográficas do 
Litoral Sul. O evento aconte-
cerá às 9h, em João Pessoa, e 
discutirá ações de despolui-
ção do rio Gramame.

A reunião contará com 
a participação de líderes co-
munitários, empresários, re-
presentantes de prefeituras e 
usuários de água de Alhandra, 

Caaporã, Conde, Cruz do Espí-
rito Santo, João Pessoa, Pedras 
de Fogo, Pitimbu, Santa Rita e 
São Miguel de Taipu.

Além dos membros do 
comitê foram convidados téc-
nicos da Cagepa, Sudema e De-
partamento Nacional de Obras 
Contra as Secas, além de inte-
grantes do Ministério Público 
da Paraíba e do Ministério Pú-
blico Federal. 

O procurador regional 
dos Direitos do Cidadão, José 
Godoy Bezerra de Souza, apre-
sentará ações.

9 cidades participam 
de uma reunião na terça

Comitê das BaCias do LitoraL suL

O secretário do Estado 
de Planejamento, Orçamento, 
Gestão e Finanças, Tárcio Pes-
soa, participou, na manhã de 
ontem, de audiência pública 
na Assembleia Legislativa da 
Paraíba para debater, junto aos 
parlamentares, o projeto de Lei 
nº 138/2015, que dispõe sobre 
a Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) referente ao exercí-
cio financeiro de 2016. Durante 
a audiência, foi apresentada a 
projeção financeira para 2016 
de R$ 9.963.350 no total geral 
da receita, sujeita a alterações. 

De acordo com o secretá-
rio do Estado de Planejamento 
e Gestão, Tárcio Pessoa, serão 
priorizados quatro eixos: em 
primeiro lugar, o crescimento 
voltado para o fortalecimen-
to da educação e juventude; o 
segundo, a sociedade segura e 
saudável baseada nos eixos de 
melhoria da rede de saúde e 
melhoria da segurança pública; 

em terceiro lugar, o crescimento 
sustentável baseado nos eixos 
de melhoria da infraestrutura, 
melhoria do desenvolvimento 
econômico e melhoria da pro-
moção da qualidade de vida, 
além da melhoria do acesso à 
água e saneamento básico; e 
em quarto lugar, a melhoria da 
capacidade de gestão do Estado 
com o fortalecimento institu-
cional e a manutenção e busca 
do equilíbrio fiscal. “Essas são 
as diretrizes que vão permear a 
construção do nosso orçamen-
to”, pontuou.

O secretário fez referên-
cia, ainda, à importância de 
se restabelecer a capacidade 
orçamentária do Estado. “O or-
çamento é o pilar fundamental 
da realização das necessidades 
básicas que fazem com que um 
Estado democrático de direito 
passe a existir. E é nessa pers-
pectiva que nós montamos a 
LDO”, declarou o secretário.

Governo do Estado 
participa de audiência

Ldo na assemBLeia

O Governo do Es-
tado, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento Humano (Sedh), 
realiza na quinta-feira 
(28), a Conferência Re-
gional de Segurança 
Alimentar e Nutricional 
do Agreste paraibano 
na Universidade Fede-
ral de Campina Grande, 
no bairro Universitário. 
O credenciamento co-
meça às 8h30. 

Com o objetivo de 
promover uma refle-
xão para alcançar no-
vas políticas públicas 
e sustentabilidade na 
segurança alimentar, 
o tema escolhido para 
este ano foi “Comida 
de verdade no campo e 
na cidade: Por direitos 

e soberania alimentar”. 
Na quarta-feira 

(20) foi a vez do Mu-
nicípio de Picuí sediar 
a etapa regional das 
conferências do Curi-
mataú. O evento reu-
niu representantes dos 
dez municípios circun-
vizinhos que discutiram 
propostas que deverão 
ser encaminhadas à 
conferência estadual.

De acordo com o 
representante da Se-
cretaria de Segurança 
Alimentar e Nutricional 
e Economia Solidária, 
Carlos Ribeiro, o en-
contro é uma oportu-
nidade positiva para a 
evolução na busca de 
novas políticas públi-
cas.

Campina Grande  
sedia conferência

seGurança aLimentar 
Encerrado torneio 
de futebol de areia

A Secretaria de  Estado da 
Administração Penitenciária (Seap) 
promoveu, na última quinta-feira (21), 
a final do torneio de futebol de areia do 
Presídio Desembargador Sílvio Porto. O jogo 
aconteceu às 9h, entre os times do ‘Real 
Madrid’, formado por reeducandos da cela 18, 
e ‘Fé em Deus’, composto por reclusos da cela 
17. No total, a competição envolveu 25 jogos 
e mais de 200 participantes, no período de 
21 de abril até o último dia 21.

Curtas

Meteorologia prevê 
chuvas isoladas

A Agência Executiva de Gestão 
das Águas da Paraíba (Aesa) prevê 
nebulosidade variável e chuvas em pontos 
isolados para o Litoral, Brejo, Agreste, 
Sertão e Alto Sertão. Apenas no Cariri, 
não há previsão de precipitação. O Litoral 
deverá apresentar temperatura mínima de 
22º C e máxima de 30º C, com nebulosidade 
variável e chuvas isoladas. Para o Brejo e 
Agreste, a previsão é de mínima de 19º C e 
máxima de 28º C.

Presos suspeitos 
de tráfico e roubo

Policiais da 6ª Companhia 
Independente da PM cumpriram dois 
mandados de prisão, ontem, no Renascer 
II, em Cabedelo, e prenderam Luan Trindade 
dos Santos, 20, e Felipe Sousa de Araújo, 
22. Eles são apontados como integrantes 
do tráfico local e suspeitos de participar de 
vários assaltos. A operação foi coordenada 
pelo  comandante da 6ª Cia., major Pablo Cunha, 
que disse que um dos integrantes ainda chegou a 
resistir à prisão atirando contra  policiais.

Adulteração e venda 
de veículos em JP

Policiais da Delegacia de Roubos e 
Furtos de Veículos da capital prenderam 
ontem, Irenaldo Santos Ferreira, 30, 
acusado de adulterar e vender carros 
roubados na capital. Segundo o delegado 
Nélio Carneiro, Irenaldo foi preso em Cruz 
das Armas, quando tentava vender mais 
um veículo adulterado. Irenaldo Santos 
Ferreira é responsável pela adulteração e 
venda de mais de 20 veículos roubados em 
João Pessoa e outras capitais do NE.

O Hospital de Trauma de Campi-
na Grande promoveu ontem, um se-
minário sobre Controle de Infecção 
Hospitalar e Segurança do Paciente 
para os profissionais, residentes e 
estagiários da saúde. O principal ob-
jetivo foi sensibilizar os profissionais 
para que prestem uma assistência 
segura. O evento aconteceu no au-
ditório do hospital e recebeu um ex-
celente público.

Durante o seminário três temas 
foram explanados: Cirurgia Segura 
(Dr. Flawber Cruz -Gerente de Risco 
e Membro do Núcleo de Segurança 
do Paciente do Trauma de Campina 
Grande), Infecções Relacionadas a 
Assistência a Saúde: Como estamos  
e  o que podemos fazer para preve-
nir? (Aluska Mirtes – Coordenado-
ra da CCIH do Trauma de Campina 
Grande) e Antibioticoprofilaxia Ci-
rúrgica: Aspectos  e Protocolos (Dra. 
Priscila Sá - Infectologista e Presiden-
te da CCIH do Trauma de Campina 
Grande).

O evento também serviu para 
apresentar a parceria entre o Núcleo 
de Segurança do Paciente e a Comis-
são de Controle de Infecção Hospita-
lar aos profissionais.

Os indicadores da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) mostra-
vam que nos hospitais estavam ocor-
rendo muitos eventos adversos, e 
na grande maioria era evitável. Por 
conta disso, a entidade determinou 
em 2013 a criação do Núcleo de Se-
gurança do Paciente em todas as 
unidades de assistência à saúde. A 
implantação no Trauma de Campina  
iniciou-se em 2014 e vem colhendo 
bons resultados, pois o hospital é re-
ferência na Paraíba.

 A Comissão do Núcleo é for-
mada por dois médicos, duas enfer-
meiras e uma farmacêutica – 2014. 
A CCIH é formada por duas médicas 
infectologistas, quatro enfermeiras, 
uma farmacêutica, uma microbiolo-
gista e duas técnicas de laboratório. 
O diretor-geral do hospital, Geraldo 

Medeiros destacou que a instituição 
evidencia-se como pioneira no Esta-
do, por se tratar do primeiro núcleo 
de Segurança do Paciente constituí-
do da Paraíba, e o evento Controle 
de Infecção Hospitalar e Segurança 
do Paciente proporciona ao pacien-
te que adentre no hospital o máxi-
mo de segurança para que se tenha 
uma reincidência baixa de eventos 
adversos. Esse é o principal objetivo, 
destacou Medeiros.

Para garantir a eficiência no 
atendimento e a assistência, a uni-
dade conta com 354 médicos, sendo 
64 de plantões 24h em todas as es-
pecialidades de urgência. O hospital 
dispõe de internação clínica e cirúr-
gica e também de 6 salas no bloco 
cirúrgico, com 302 leitos.

O Trauma de Campina é refe-
rência em traumatologia para 203 
municípios da Paraíba, além de cida-
des do Rio Grande do Norte e Per-
nambuco, a unidade chega atender 
300 pacientes diariamente.

Trauma de CG realiza Seminário
infeCção HospitaLar e seGurança do paCiente

FOTO: Cláudio Goes

O Seminário sobre Controle de Infecção Hospitalar e Segurança do Paciente, no Trauma de Campina, recebeu um excelente público
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Semana do Bebê começa segunda 
e se estende até o próximo dia 31
SMS vai promover ações de 
prevenção e promoção à 
saúde da criança nas USFs 

Uma estratégia de mobili-
zação social apoiada pela Uni-
cef, em parceria com empre-
sas e prefeituras, a Semana do 
Bebê tem como objetivo con-
tribuir para o fortalecimento 
de políticas públicas voltadas 
para a primeira infância, que 
é do nascimento até os seis 
anos. A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), por meio da 
Área Técnica da Criança e do 
Adolescente, irá promover 
nas Unidades de Saúde da Fa-
mília (USFs) ações de preven-
ção e promoção à saúde da 
criança. A abertura da campa-
nha será nesta segunda-feira 
(25), a partir das 8h30, no 
Ponto de Cem Réis.

As ações acontecerão no 
período de 25 a 31 deste mês  
e a programação conta com 
encontros sobre a importân-
cia do aleitamento materno e 
da doação de leite, avaliação 
nutricional de crianças, pa-
lestras, orientações de profis-
sionais, passeios ciclísticos e 
oficina de educação alimentar.

A campanha traz como 
evidência o acesso das gestan-
tes ao pré-natal, o incentivo ao 
aleitamento materno, a redu-
ção da gravidez na adolescên-
cia e o incentivo e fomento às 
ações em prol da redução da 
mortalidade infantil. “Trata-se 
de uma campanha de intensi-
ficação do cuidado à criança, 
que vai muito além da saúde. 
Estaremos até o dia 31 tra-
balhando com orientações e 
oferta dos diversos serviços 
oferecidos pela Prefeitura de 
João Pessoa”, afirmou o coor-
denador da Área Técnica de 
Saúde da Criança e Nutrição, 
Edgar Tito Neto.

A Semana do Bebê conta 
com a parceria da Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
(Sedes), Unimed, Instituto Ca-
margo Corrêa - que trabalha 
com projetos voltados para 
ações sociais nas comunida-
des, e da Faculdade Interna-
cional da Paraíba (FPB).

Semana do Bebê
De acordo com a Unicef, 

nesta edição, 594 municípios 
aderiram ao movimento e es-
tarão com atividades direcio-
nadas a intensificação do cui-
dado à saúde da criança.

A iniciativa é uma estra-
tégia de mobilização social 
apoiada pelo Unicef e tem 
como objetivo tornar prio-
ridade na agenda dos muni-
cípios brasileiros o direito 
à sobrevivência e ao desen-
volvimento de crianças de 
até seis anos. A proposta é 
reunir esforços em torno da 
garantia dos direitos das ges-
tantes, mães e seus filhos.

No Brasil, cada município 
define a data e as atividades a 
serem realizadas, tais como: 
oficinas, cursos, palestras e ati-
vidades artísticas e culturais.

Iniciativa apoiada 
pelo Unicef objeti-
va garantir o direi-
to à sobrevivência 
e ao desenvolvi-
mento de crianças 
de até 6 anos

O governador Ricardo Couti-
nho recebeu, na tarde de ontem, 
na Granja Santana, o relatório da 
Frente Parlamentar da Água sobre a 
situação da falta d’água na Paraíba, 
contendo as propostas com priori-
dades para ações que amenizem os 
efeitos da estiagem. Ele disse que, 
juntos, Governo do Estado, parla-
mentares e prefeitos precisam fazer 
pressão para que as obras hídricas 
que estão em andamento no Estado 
não sofram paralisações.

O relatório da Frente Parla-
mentar da Água foi entregue pelo 
deputado Jeová Campos, presiden-
te da Frente, que estava acompa-
nhado de uma comissão formada 
por dez prefeitos das cidades que 
vivem colapso de abastecimento, 
recebendo água de carros-pipa. 
Ricardo exortou a união de todos 
para resolver a questão de forma 
urgente, observando que esta é 
uma responsabilidade da União. 
Ele comentou, ainda, que os R$ 19 
milhões prometidos pelo Governo 
Federal, ainda não foram repas-
sados, e quando isso acontecer o 
dinheiro só dará para resolver a 
questão por dois ou três meses. 

O secretário da Infraestrutura, 
Recursos Hídricos, Meio Ambiente, 
Ciência e Tecnologia, João Azevedo, 
informou que o Governo da Paraí-
ba já perfurou somente este mês 26 
poços artesianos e que solicitou 272 
carros-pipa para socorrer os municí-
pios, mas o Governo Federal só en-
viou 173 para as cidades que estão 
em colapso. “Esses carros vão poder 
atender cerca de 27 cidades durante 
seis meses”, destacou.

Governo recebe relatório sobre a água
da Frente Parlamentar

Feliphe Rojas e 
Janielle Ventura
Especial para A União
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Documento entregue ao governador tem propostas para conter efeitos da estiagem

O deputado Jeová Campos afir-
mou que os municípios vivem uma 
situação crítica e de emergência, co-
lapso ou racionamento por causa da 
falta de água. “O problema já atinge 
pelo menos 170 municípios da Paraí-
ba, dos quais 48 estão absolutamen-
te sem água. A situação em algumas 
cidades é de calamidade. Noutras, 
nem os carros-pipa estão suprindo 
as necessidades básicas do consumo 
humano”, ressaltou.

Ele avaliou que o encontro com 
o governador foi produtivo. “Si-
nalizamos muito positivamente de 
tratar essa questão de mãos dadas, 
a Assembleia Legislativa, o Governo 
do Estado, os prefeitos, e buscar sen-

sibilizar o Governo Federal. Os gover-
nos estaduais não podem encarar o 
problema sozinhos e penso que nós 
vamos ter que fazer uma pressão po-
lítica em Brasília para a liberação de 
recursos para um momento tão difí-
cil”, disse Jeová Campos, destacando 
que o governador Ricardo Coutinho 
conhece os problemas, mas faltam 
os recursos federais.

Na próxima quarta-feira, os de-
putados que integram a Frente Par-
lamentar da Água vão ao Ministério 
da Integração, em Brasília, participar 
de uma reunião com a bancada fe-
deral da Paraíba e entregar o relató-
rio. O objetivo é pressionar o Gover-
no Federal sobre a situação.

Biblioteca inscreve 
estagiários

Com reabertura confirmada para 
junho, a Biblioteca Juarez da Gama Ba-
tista, gerida pela Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc), está abrindo 
vagas para estudantes do curso de bi-
blioteconomia que desejam estagiar no 
local. Quatro vagas de bolsa de estágio 
estão abertas para os interessados. As 
inscrições ocorrem de 25 a 27. O está-
gio oferecido pela Funesc para os estu-
dantes de biblioteconomia tem o apoio 
da Universidade Federal da Paraíba. 

Os candidatos inscritos serão 
selecionados por critérios pré-esta-
belecidos por edital, que são: análise 
do histórico escolar e currículo; dis-
ponibilidade para cumprimento de 
carga horária conforme necessidade 
do setor; e entrevista. Os seleciona-
dos terão que cumprir uma carga de 
20 horas semanais, durante um ano, 
podendo ser prorrogado por mais 
um ano ou não. Para isso, receberão 
uma bolsa auxiliar de R$ 460,00 e 
vale transporte. Podem participar da 
seleção estudantes que estão regu-
larmente matriculados na UFPB,  que 
estejam cursando o 4º período e ter a 
disponibilidade de horário para cum-
prir a carga obrigatória de 20 horas.

Postos de trabalho 
reduzidos em abril

O mês de abril registrou re-
dução de 97.828 postos de traba-
lho com carteira assinada. O núme-
ro representa uma queda de 0,24% 
com relação ao mês anterior. Esse 
foi o menor número registrado no 
mês de abril desde 2003. No pe-
ríodo, ocorreram 1.527.681 admis-
sões e 1.625.509 desligamentos. 
Os dados são do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Ca-
ged), divulgado ontem pelo Minis-
tério do Trabalho e Emprego.

Na série ajustada, que faz a 
inclusão de informações declaradas 
fora do prazo, o acumulado do ano 
teve uma redução de 0,33% o que 
representa um decréscimo de mais 
de 137 mil postos de trabalho. En-
tre os setores que registraram as 
maiores perdas estão a constru-
ção civil, com redução de 0,77%, 
a indústria de transformação 
(- 0,65%), o comércio (-0,22%) e 
de serviços (-0,04%).

estudante alertado 
sobre o enem 2015

A Secretaria de Estado da 
Educação (SEE) informa aos alunos 
concluintes da rede estadual de en-
sino que as inscrições para o Exame 
Nacional do Ensino Médico (Enem) 
2015 começam na próxima segun-
da (25) e vão até o dia 5 de junho. 
As provas ocorrerão nos dias 24 e 
25 de outubro com a mesma estru-
tura das edições anteriores.

Entre as principais mudan-
ças estabelecidas para esta edição 
destacam-se: os estudantes que 
concluíram o Ensino Médio em esco-
las públicas e aqueles que declara-
rem carência poderão solicitar isen-
ção da taxa, desde que se façam 
presentes nas provas, caso con-
trário, deverão justificar a ausência 
ou perderão o benefício no próximo 
ano. Outra novidade é que os estu-
dantes que não estejam no 3º ano 
do Ensino Médio ou que não tenham 
concluído essa série não poderão 
usar a nota da prova como forma de 
ingresso em universidades. 

O cartão de confirmação de 
inscrição, antes enviado ao ende-
reço dos inscritos homologados 
através dos Correios, agora estará 
disponível, exclusivamente, no sis-
tema do Inep. O candidato poderá 
acessá-lo e imprimi-lo.

Uruguaios 
visitam roteiros 
do ‘Destino 
Paraíba’

A apresentação dos rotei-
ros turísticos do ‘Destino Pa-
raíba’ a formadores de opinião 
do Uruguai tem uma segunda 
etapa, neste fim de semana. 
Quatro jornalistas do país 
sul-americano foram convida-
dos pela Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur),  Embra-
tur  (Instituto Brasileiro do Tu-
rismo) e a Embaixada Brasilei-
ra para uma visita de três dias 
no Litoral paraibano. Desde a 
quinta-feira (21), já está em 
João Pessoa um grupo com 12 
representantes de operadoras 
de turismo que formatam e 
vendem pacotes turísticos do 
Brasil para o consumidor final.

Dois jornalistas  do pro-
grama ‘Em Foco’, veiculado no 
Canal 4, um dos mais popula-
res do Uruguai, e outros dois 
da Revista Galeria - Semanário 
Búsqueda, chegam para conhe-
cer a infraestrutura turística da 
cidade e produzir reportagens 
especiais sobre a Paraíba. Os 
profissionais retornam ao  país 
de origem na segunda-feira (25).

A ação inédita no Estado 
é coordenada pela Embratur, 
em parceria com a Empresa 
Paraibana de Turismo (PB-
Tur) e que inicia um proces-
so de aproximação com ope-
radoras do Uruguai para que 
vendam o ‘Destino Paraíba’ 
para os turistas.

Desde o dia 17 uma estu-
dante universitária espanhola 
está internada na UTI do Hos-
pital de Trauma da capital, em 
estado gravíssimo. Lorraine 
Marie Bou, 22, conduzia uma 
bicicleta quando foi atropelada 
por um ônibus, no girador da 
Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), no Castelo Branco. 
Revoltados com o descaso so-
frido pelos ciclistas no trânsito, 
um grupo se reuniu e realizou, 
ontem, um protesto no local 
onde a intercambista espanho-
la foi atingida pelo ônibus.

Com cartazes e gritos de 
ordem os ciclistas clamavam 
por mais segurança no trân-
sito, educação e respeito por 
parte dos motoristas e políticas 
públicas de conscientização e 
de mobilidade que os contem-
plem. Um dos dizeres de um 
dos cartazes expressava “Seu 
carro não é uma arma”.

“Queremos políticas pú-
blicas, pois não temos uma 
campanha falando sobre a im-
portância dos ciclistas, nada a 
respeito. Ciclofaixas para lazer 
não é o que estamos pedindo. 
Ela é importante, boa, mas é 
de lazer. Estamos aqui com um 
grupo de pessoas que vai para 

Ciclistas fazem protesto após 
atropelamento de estudante

na caPital

Com cartazes e gritos de ordem, ciclistas pediram mais segurança
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a universidade, o trabalho de 
bicicleta. E elas são desrespei-
tadas todos os dias no trânsi-
to”, disse o organizador do ato, 
Henrique França.

Outra pauta trazida pe-
los manifestantes foi a falta 
de respeito de condutores de 
carros e ônibus que, segundo 
eles, passariam próximos dos 
ciclistas deliberadamente para 
dominarem o espaço das vias 
públicas, é o que eles chamam 
de ‘fino educativo’: “Os carros 
passam perto de nós para mos-
trar quem é que manda e isso 
é muito perigoso, porque tem 
derrubado vários ciclistas. Te-
mos muitos casos de ciclistas 

que foram vítimas disso. O caso 
mais recente é o da Lorraine, 
que está sofrendo por conta de 
um motorista irresponsável”, 
pontuou Henrique.

Porém, desde 1998 vigora 
uma lei do Código Brasileiro de 
Trânsito (CTB) que determina 
que os motoristas devam guar-
dar a distância de um metro e 
meio ao passar ou ultrapassar 
uma bicicleta. 

A reportagem tentou con-
tato com a Semob-JP para sa-
ber quais políticas públicas es-
tão sendo desenvolvidas para 
os ciclistas da capital paraiba-
na, mas nenhuma resposta foi 
encaminhada.
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Elisabeth e Osvaldo 
Travassos, ele faz 
aniversário hoje

CELEBRAÇÃO

Em clima de consternação pela 
morte - ocorrida na última 
quinta, aos 92 anos de idade, 
em João Pessoa - do artista 
plástico, professor e ativista 
ambiental Hermano José, cujo 
corpo foi cremado ontem à 
tarde, em Cabedelo, autorida-

des, artistas e amigos lamentaram a perda, 
que enlutou o meio cultural. “Ele deixou um 
legado como artista e como ser humano, 
que são suas obras e sua luta para todas as 
gerações de artistas e militantes, paraiba-
nos ou não. Uma grande referência humana, 
estética e artística e, pela dimensão da sua 
vida, acho muito mais coerente lembrar 
da vida que ele teve, dedicada às artes, ao 
meio ambiente e à condição humana, que, 
para mim, têm um peso maior”, disse para 
o jornal A União o secretário de Estado da 
Cultura da Paraíba, Lau Siqueira. “Foi-se 
um homem bom. Um artista que contribuiu 
muito para a cultura”, afirmou a reitora da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
Margareth Diniz, antecipando - em tom de 
garantia - que o desejo do saudoso pintor 
será atendido: a instalação, na residência 
onde ele viveu os últimos momentos - lo-
calizada defronte à beira mar, no bairro do 
Bessa, na capital - da Casa de Cultura Her-
mano José. A previsão é de que a inaugura-
ção seja realizada em até dois anos, reunin-
do seu próprio acervo e aberta ao público. 

A reitora Margareth Diniz, que esteve no 
velório, lembrou que Hermano José recebeu 
a última homenagem pela Universidade 
Federal da Paraíba, em evento realizado no 
último mês de março, na Biblioteca Central 
da instituição, em João Pessoa. Na ocasião, ele 
lançou o livro intitulado Anotações do Tempo, 
publicado pela própria Editora Universitária 
da UFPB, e fez a entrega de várias de suas 
pinturas, que serão levadas para a Casa de 
Cultura. Mais de 20 obras do artista já foram 
restauradas e, da mesma forma, seguirão para 
o acervo da nova entidade, imóvel que tam-
bém doou e cuja escritura e registro foram 
passados, com o acompanhamento de familia-
res. Agora, as reformas serão providenciadas 
e ainda não se sabe quanto será investido nos 
trabalhos.   “Foi um ato magnânimo o de se 
desprender de algo tão valioso, mas principal-
mente as obras”, comentou ela, referindo-se a 
esse gesto e ainda ressaltando que “Hermano 
foi professor da UFPB e fundou nossa Pina-
coteca, contribuição de um grande homem 
da Paraíba, do Brasil e do Mundo. Homem de 
quilate e guardião das artes”. 

Autora da biografia A Vida Luminosa 
de Hermano José, lançada em 2013 pela 
Gráfica Santa Marta, a escritora Irismar de 
Lira também lamentou a morte do artista. 
“Um dos homens mais ilustres que a Pa-
raíba produziu. a sociedade em geral ficou 
mais pobre. Ele se encantou”, disse ela, que 
também organizou outra obra do saudoso 
artista, cujo título é Modelo, reúne dese-
nhos criados por Hermano nos anos 1940 
e é um estudo da estrutura humana, a qual 
considera “importante para  arte paraiba-
na” e espera que alguma editora manifeste 
interesse para lançá-la. 

“A consciência de Hermano era co-
letiva, pois sempre lutou pela educação 
através da arte”, comentou o artista plás-

Considerado o guardião das artes, Hermano José deixa um importante legado 
cultural, especialmente para as áreas da educação e preservação ambiental

Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com
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Artísta plástico (acima) tinha uma visão 
à frente do seu tempo e militava desde 
os anos 50 pela preservação de lugares 
importantes da nossa cidade, a exemplo 
do mar, retratado em tela (lado) e Ponta 
do Cabo Branco

Presença de Hermano

tico Flávio Tavares, que foi aluno e amigo 
do saudoso pintor. “Humanista, seu último 
gesto foi doar sua obra e a casa onde residia 
para a criação de um centro de cultura no 
Bessa. É uma perda enorme. É como a Fran-
ça ter perdido Baudelaire e Paul Eluard. 
A vida dele foi transformada em arte. 
Quando soube que manifestantes, em atos 
mais recentes, pediam a volta da ditadura 
militar, me disse que parecia que a medio-
cridade tinha ganhado, por entender que 
não sabiam o que significa uma ditadura. 
Era amigo da inteligência e recebia, em sua 
casa, pessoas como Paulo Pontes e Caetano 
Veloso. Ele formou gerações e sempre lutou 
pela criação de um museu de artes plásti-
cas e, e, para fazer justiça, os governadores 
Ivan Bichara e Tarcísio Burity foram os que 
deram mais atenção e lutaram com ele por 
isso. Ele era um sábio e se tornou a própria 
essência da sabedoria. Viveu a arte e pela 
arte. Tenho o sentimento de que perdi um 
pai”, acrescentou Flávio. 

O artista plástico Raul Córdula foi mais 
um a lamentar a morte de Hermano José. 
“Era um homem que viveu basicamente 

recluso, que serviu à arte a vida inteira. Era o 
artista de maior destaque no Rio de Janei-
ro, na passagem dos anos 1950 para os 60, 
como um grande gravador em metal, que 
era vanguarda na arte brasileira. Orientou e 
ajudou grandes artistas, como Flávio Tava-
res”, disse ele. A propósito, o artista plástico 
João Câmara também ressaltou a época em 
que Hermano viveu na Cidade Maravilhosa. 
“A permanência dele no Rio de Janeiro era 
uma espécie de Consulado para os artistas 
paraibanos e pernambucanos, pois intro-
duziu muitos artistas no Rio. Foi um perso-
nagem da maior importância para as artes 
plásticas no Mordeste”, disse ele, para quem 
“Hermano José era extremamente sensível 
para as artes e defensor empedernido do 
patrimônio cultural. Um elemento raro nos 
tempos de hoje”, enfatizou.

“A Paraíba e o mundo perderam um 
militante especial. Além de ambientalista e 
artista plástico, era uma pessoa que fazia da 
luta uma grande ação e soube fazer a diferença 
na busca por um mundo que pudesse ser cada 
vez mais belo, justo e saudável para todos os 
seres da natureza”, disse a vice-presidente da 

Apan (Associação Paraibana dos Amigos da 
Natureza), Paula Frassinete. “Hermano era 
membro da nossa entidade e um dos que 
mais lutavam pela preservação da Ponta do 
Cabo Branco. Isso me faz lembrar o poema 
que ele escreveu, intitulado Não se Faz Duas 
Vezes, que escreveu quando enormes blocos 
começaram a cair e fala da desesperança 
em ver serem destruídas coisas que não se 
podiam ter novamente”, lembrou ela. 

O produtor cultural Bob Zaccara foi 
outro amigo a ressaltar o viés de ambien-
talista de Hermano José. “O olhar dele para 
João Pessoa foi importante até para quem 
vive hoje, na cidade, a exemplo do registro 
que fez da Ponta do Cabo Branco, que vem 
se deteriorando. É uma perda irreparável 
pois foi um artista que pintou a cidade com 
uma visão que vem do sangue e do cora-
ção”, disse ele. O artista plástico José Altino 
também considerou “uma grande perda” 
a morte de Hermano, tendo lembrado a 
preocupação do pintor com a preservação 
daquela área da capital. Mas também nu-
tria um projeto. “Foi um cara que desejou 
que João Pessoa tivesse um museu de artes 
plásticas”, observou ele. 

Quando completou 90 anos de idade, em 
2012, Hermano José foi homenageado com 
uma exposição homônima, aberta no dia 21 
de julho, na Gamela, em João Pessoa. “Ele foi 
uma pessoa de muita beleza e importância 
no cenário brasileiro. Tinha muito talento, 
sonho e comprometido com a nossa cultura. 
Sempre que nos visitava, procurava saber se 
tínhamos novidades  de obras de artistas e 
se empenhava em ensinar a importância de 
se inspirar em aspectos da natureza, como o 
ruído do mar e o canto d os pássaros”, disse a 
marchand da galeria, Roseli Garcia. 
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Edme e a abertura

Ramalho
LeiteO chafariz da rua da Concórdia

O sigilo de Collor 

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

rodrigo Janot 
pediu ao Supremo 
Tribunal Federal 
(STF) a quebra do 
sigilo bancário
e fiscal do
ex-presidente

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Quando Tarcísio Burity foi ungido gover-
nador da Paraíba recebeu a incumbência de 
começar um processo de abertura política. 
Uma das recomendações era mesclar o secre-
tariado com detentores de mandatos visando 
aproximar o governo dos políticos. Aproximar 
os políticos do governo, já era um vício natural 
e incorrigível... Naquela época, a Paraíba era, 
quase toda, entregue a ex-seminaristas, ocu-
pantes dos mais  diversos postos de comando. 
Agora, a categoria atingia o ápice, com a chega-
da do quase padre Burity à cadeira de gover-
nador. Para atender aos ditames de Brasília, o 
deputado Edme Tavares, contemporâneo de 
Burity no seminário,  foi nomeado secretário 
de  Ação Social e, em consequência, na quali-
dade de primeiro suplente, assumi a sua vaga 
na Assembleia.

O parlamentar de Cajazeiras vinha da ala 
agripinista e se elegera em 1970. Já o encon-
trei lépido e atuante em 1974 quando chequei 
àquela Casa, eleito pela Arena, o maior partido 
do ocidente, segundo seu presidente, France-
lino Pereira, um mineiro nascido no Piauí. Foi 
justamente a escolha de Burity  que prejudi-
cou a minha reeleição em 1978. Filiei-me à 
corrente que defendia a ascensão de Antônio 
Mariz ao governo, mesmo pela via indireta, e 
fomos às ultimas consequências, ou seja, à dis-
puta na convenção, contrariando a ordem em-
anada dos quartéis, ainda fortíssima até então. 
A rebeldia me custou o mandato. Me colocar 
de volta à  Assembleia sem ter sido eleito era 
uma prova de dupla boa vontade: do regime, 
que acenava aos políticos e os introduzia no 
governo (a nomeação de Edme) e de Burity, 
que desejava pacificar a Paraíba, trazendo para 
seu guarda-chuva os que lutaram contra sua 
escolha. Voltei.

Era a segunda vez que Edme Tavares 
entrava na minha história. Acompanhan-
do João Agripino em campanha, nos idos de 
1965, quando me afastei para fazer prova na 
Faculdade de Direito, Edme me substituiu na 
missão. Eleito governador, Agripino nomeia 
Edme sub-chefe da Casa Civil e me manda 
nomear oficial de Gabinete. Recusei a oferta, 
pois já vinha nessa função desde o tempo de 
Pedro Gondim. Queria uma promoção. Fiquei 
sem nada. João achou que eu queria muito para 
o meu tamanho. Edme ficou no governo e dali 
saiu com um mandato de deputado estadual. 
Seu exemplo seria seguido por mim, quatro 
anos depois, quando entrei na Assembleia no 
bloco de Ernani Satyro, vindo da prefeitura 
de Dorgival Terceiro Neto. Comigo chegaram 
Manoel Gaudêncio, Evaldo Gonçalves, Chico 
Soares, Múcio Satyro, Nilo Feitosa e Sócrates 
Pedro. Edme já dava ordens na Casa.

Dava ordens na Assembleia e no Governo. 
Seus municípios eram bem aquinhoados com 
obras e serviços. Ele não perdia tempo, e com 
essas obras construiu sua conquista maior: 
o mandato de deputado federal e, depois, de  
Constituinte. Quando o cenário político mudou 
e a forma de angariar votos passou a ser mais 
dinheiro que trabalho, foi excluído do processo 
e ficou sem mandato. Permaneceu em Brasília 
onde exerceu alguns cargos a nível federal e, 
depois, passou a se dedicar à advocacia, reen-
contrando suas origens. 

Semana passada Edme Tavares nos deixou. 
Com ele, um exemplo de homem público 
inteiro e sem máculas. Não estive presente às 
últimas homenagens que lhe prestaram na ter-
ra dos tabajaras. Mas senti muito, e sofro cada 
vez que um pedaço da nossa geração se vai. Um 
pouco de mim também se foi.

Farolito Otávio Sitônio Pinto - Escritor - sitoniopinto@gmail.com

As águas estiveram presentes em momentos impor-
tantes da minha vida, sobretudo na infância/adolescência. 
De vez em quando, puxo pela memória e lá estão elas  mo-
lhando  lembranças de tempos idos.

 O banho de bica nas chuvas de abril, a água friinha 
caindo do céu e descendo pelas biqueiras dos telhados. A 
água quase gelada que saía da cacimba de “Seu” Cirilo, na 
Rua do Meio, num dos banhos mais gostosos daquele tem-
po, tomado ainda com corpo quente,  depois da pelada com 
bola de meia disputada no sítio de “Seu” Agildo. Dos poços 
da matança, pouco me ocupo, porque o medo de mergu-
lhar era maior do que a vontade de cair dentro deles – até 
porque o risco de se afogar era grande e um colega há tinha 
perdido a vida numa daquelas aventuras...

E o que dizer dos banhos de mar em Tambaú? Era 
o clímax do passeio que, em domingos de verão, “Seu” 
Benedito nos proporcionava e dos quais já me ocupei 
neste espaço. A viagem de bonde  começava pelo circular 
Trincheiras e acabava na linha de Tambaú, com o bonde 
parando de lado do Elite e, virando os bancos na viagem 
de volta. O pacote se completava com o aluguel do calção 
de nylon no Tambaú Hotel (não confundir com o atual 
Hotel Tambaú) e uma câmara de ar, cujo perigo estava no 
enorme pito que, de vez em quando, achava de se meter 
entre as pernas da gente... Diga-se, de passagem, que o 
banho não era propriamente de mar, mas de água com 
areia, porque aí também o medo de se afogar só levava a 
água até ao pescoço.  

E não posso esquecer os banhos que um chafariz  pro-
porcionava aos moleques de Jaguaribe nos anos 40 e 50 do 
século passado. O chafariz ficava na Rua da Concórdia (hoje 
Senador João Lira), próximo à Vasco da Gama, em frente da 
casa do meu tio Tonho, cujos filhos moravam com o pai e 
a madrasta, dona Dina – a primeira mulher, tia Chiquinha 
morreu de parto.

 Tio Tonho, ao que me lembra, tinha a concessão para 
explorar o chafariz, distribuindo (quase de graça) a água 
que vinha de uma cacimba bem funda (naquele tempo não 
se falava em poço), recalcada através de uma bomba que, 
antes manual, já passara a elétrica com visível economia 
para os usuários que, antes, tinham que usar a musculatura 
a fim de elevar a água ao nível da torneira.

As pessoas vinham e, em fila organizada, tiravam a 
água do chafariz, pagando o mínimo para manter em fun-
cionamento o sistema que não visava lucro porque não era 
explorado comercialmente.   Lembro dos “calangos” – ho-
mens com uma haste de madeira roliça às costas, em cujas  
extremidades as latas d’água eram carregadas para consu-
mo das famílias do bairro. Os vasilhames -  de querosene 
Jacaré ou manteiga Turvo -   eram bem lavados e escovados 
pra não deixar gosto nem cheiro ruim na água.

Essa rotina diária  não saía dos meus hábitos. Dava 
gosto ver o chafariz funcionando -  as pessoas ordeiramen-
te em fila, enchendo os galões e os transportando bairro 
afora, com humildade e sem um pingo de vergonha pelo que 
estavam fazendo.

E ali, ao pé do chafariz, além dos banhos que a gente 
tomava com a sua água fria e limpa, se estabelecia uma 
camaradagem com conversas, anedotas e comentários que 
iam das meninas “faladas” do bairro às pastorinhas  da 
lapinha da Conceição e aos jogos do Botafogo e do Auto 
Esporte, além da política – á época, dominada pela UDN e 
PSD.

E, como era gostoso, depois do almoço, sentar na laje 
de cimento queimado a colher e jogar conversa fora, horas a 
fio, ao lado de um enorme pé de fruta-pão, cuja sombra nos 
deleitava e nos permitia até leves cochilos.

Ah! O chafariz da Rua da Concórdia - coisas de mim, 
menino de um tempo que se foi mas deixou saudades para 
sempre...

O ministro Teori Zavascki 
decretou a quebra dos sigilos 
bancário e fiscal do ex-presidente 
cassado Fernando Collor. Como 
se recorda, Collor foi o primeiro 
e único presidente da história do 
Brasil e do mundo a ser impicha-
do, em 22 de dezembro do ano 
da graça de 1992, pelo Congresso 
Brasileiro. O ex-presidente da 
República teve ainda com seus 
direitos políticos cassados por 
oito anos.

A decisão dos deputados e 
senadores causou euforia na-
cional, ainda na 
metade do man-
dato do ex-presi-
dente – que saíra 
do obscuro cargo 
de governador de 
Alagoas para o de 
maior mandatário 
da Nação. Antes, 
Collor fora prefeito 
biônico de Maceió, 
indicado por dona 
Yolanda Costa e 
Silva, para quem 
desfilava como 
manequim.

O impeachment de Collor foi 
decretado por 441 votos na Câma-
ra dos Deputados, 38 votos con-
tra, 23 ausências e uma abstenção, 
e confirmado por 76 votos a favor, 
dois contra e uma abstenção no 
Senado, aos 29 de dezembro do 
mesmo ano. Assumiu o governo 
o vice-presidente Itamar Franco, 
que exerceu o resto do mandato. 
Diz-se que um dos motivos da 
perda de apoio parlamentar do 
governo Collor – o que desaguou 
no impeachment – foi o aumento 

da comissão de 20 % para 30%, 
cobrada na aprovação e liberação 
de verbas. Bem mais que os 2% e 
3% da Petrobras. 

Color fora eleito em com 35 
milhões de votos, contra 31 mi-
lhões de votos dados a Lula, em 17 
de dezembro de 1989. Três anos 
e cinco dias depois era impichado 
pela burguesia arrependida, num 
exemplo inédito dado ao mundo. 
Estava consolidada a democracia 
brasileira. Seu governo se nota-
bilizara pelo confisco da moeda, 
numa tentativa desesperada de 

deter a inflação. 
De imediato, 
parecia que ia 
alcançar seu 
intento, pois a 
inflação baixou, 
mas recrudes-
ceu de forma 
violenta.

Acuado 
pelas denún-
cias de corrup-
ção, Collor foi 
impichado e 
cassado. Mas o 
eleitorado de 

Alagoas o conduziu ao Senado. 
Agora, o procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, pediu ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) a 
quebra do sigilo bancário e fiscal 
do ex-presidente. O pedido foi 
acatado pelo relator da Operação 
Lava Jato Teori Zavaski. Collor da-
nou-se, como é seu costume, disse 
que o ministro não tinha critérios, 
e entrou com quatro representa-
ções contra Janot.

A iniciativa do ministro Janot 
se deu por causa do achamento, 

no gabinete do doleiro Alberto 
Youssef, de vários recibos de 
depósitos bancários em nome de 
Fernando Affonso Collor de Mello, 
o presumível ex-presidente e 
atual senador. Ao depois, o pró-
prio Youssef confessou, em depoi-
mento, que fez depósitos na conta 
de Collor. Terá sido sem o conheci-
mento do beneficiário?

Foi por causa dessas e de ou-
tras que Fernando Collor perdeu 
o mandato. Hoje, ele é acusado 
novamente. O processo no STF 
corre em segredo de Justiça, o 
que impede que suas marchas e 
démarches venham a conheci-
mento público, pelo menos agora. 
Mas um dia a verdade virá à tona, 
como prometem as Escrituras: 
“nada há oculto que não venha a 
ser revelado”.

Enquanto isso, Collor tenta 
resolver outros problemas, como 
a exigência do partido Demo-
cratas (DEM) para que o PTB o 
expulse. Essa é uma das condições 
colocadas pelo DEM para a fusão 
dos dois partidos. Por sua vez, o 
PTB está exigindo mais frequ-
ência ao senador, que poderá ser 
cassado por faltas às sessões, 
como reza o regimento da Casa. 
Collor pouco vai ao Senado. Pare-
ce ter ressentimento da casa que 
o impichou e cassou. 

P. S. Quem quiser saber mais 
detalhes do governo Collor, queira 
ler meu livro “Collor, a raposa do 
Planalto”, da editora Anita Ga-
ribaldi. É sopa de tamanco, pau 
puro.

(Esta coluna é publicada ter-
ça, quinta e sábado)
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roberto fonseca

Técnico comanda 1o treino
Botafogo deve ter
mudanças para o jogo 
contra o ASA amanhã

Tudo indica que no ano do 
seu centenário, o Campinense vai 
comemorar com a conquista do 
título do Campeonato Paraibano 
de 2015. Com a vitória na última 
quinta-feira sobre o Auto Espor-
te, por 2 a 0, a Raposa chegou a 
6 pontos, na liderança isolada do 
quadrangular final da competição. 
O Rubro-Negro vem embalado, 
com 8 vitórias seguidas e está há 
11 jogos sem saber o que é perder. 
A última derrota foi para o Auto 
Esporte, por 2 a 0, no dia 6 de 
abril.  O adversário mais próximo 
do Rubro-Negro é o Botafogo, que 
tem apenas 2 pontos. Auto Espor-
te e Treze estão dividindo a última 
colocação, com apenas 1 ponto 
ganho cada. 

O técnico do Campinense, 

Francisco Diá, disse após a vitória 
diante do Auto Esporte que essa 
vantagem não significa grande 
coisa porque existe muito equi-
líbrio e que o Botafogo, mesmo 
não vencendo seus jogos em casa 
ainda está no páreo assim como os 
demais.

“Conquistamos duas vitórias 
importantes e com muitas dificul-
dades e vai ser assim até a rodada 
final. Existe muito equlibrio nesse 
quadrangular e o Botafogo não 
está morto como alguns estão fa-
lando. Tem nada decidido. Vamos 
manter a concentração e muito 
trabalho”, disse Diá.

No Auto Esporte, Severino 
Maia, pensa da mesma forma e 
não vê motivo para se entregar. 
“Ainda faltam quatro jogos e es-
tamos no páreo. É manter o foco e 
buscar a vitória sobre o Treze e tor-
cer por tropeços do Campinense”, 

explicou. A próxima rodada do 
quadrangular terá início na próxi-
ma quarta-feira, justamente com 
o confronto entre os primeiros co-
locados, Campinense e Botafogo, 
às 20h30, no Estádio Amigão, em 
Campina Grande. Uma nova vitó-
ria do Campinense, praticamente 
assegura o título a Raposa, que 
chegará aos 9 pontos, deixando o 
Botafogo com apenas 2, e Auto Es-
porte e Treze só podem atingir no 
máximo 4 pontos, no final da ro-
dada. Eles se enfrentam na quinta-
feira, às 20h45, no Estádio Almei-
dão, em João Pessoa.

Para Botafogo, Treze e Auto 
Esporte, nesta altura do campeo-
nato, é vencer ou vencer. Uma 
nova derrota destas equipes, 
e mais uma vitória da Raposa, 
quem perder, praticamente não 
terá mais chances de alcançar o 
Rubro-Negro.

campinense abre vantagem de quatro pontos no quadrangular final
CAMPEONATO PARAIBANO

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Campinense e Botafogo se enfrentam na próxima quarta- feira

Roberto Fonseca 
(segundo a 

esquerda) com 
Ramiro Sousa (C) 

e membros da 
comissão técnica  
antes do primeiro 

treino

7

O recém-contratado 
técnico botafoguense, Ro-
berto Fonseca já está com 
o grupo em Arapiraca, in-
terior de Alagoas, onde o 
time faz, amanhã, a segun-
da participação na Série C 
do Campeonato Brasileiro, 
contra o Asa. É provável 
que o treinador use a mes-
ma formação que vinha 
sendo utilizada pelo seu 

antecessor, Marcelo Vilar, 
dispensado na última quar-
ta-feira, após o empate de 
1 a 1 com o Treze, no Al-
meidão, pelo quadrangular 
final do Campeonato Parai-
bano.

Em seu primeiro con-
tato com o elenco bota-
foguense, na manhã de 
ontem, na Maravilha do 
Contorno, quando foi apre-
sentado aos jogadores, Ro-
berto Fonseca conversou 
durante 15 minutos com 
todos os atletas e coman-
dou coletivo com bola logo 
em seguida. Foi o último 
treino do Botafogo antes de 
embarcar de ônibus para o 

interior alagoano. A equipe 
fará hoje um novo treina-
mento em solo alagoano, 
quando o técnico definirá 
o time principal que sairá 
jogando.

No treino realizado an-
tes do embarque, Roberto 
Fonseca foi inusitado. Ele 
acionou Lucas Mendes na 
lateral direita e deslocou 
Gustavo para o ataque, 
abrindo mão de um volante 
e testando a equipe no 4-3-
3. Com o esquema, Gustavo 
jogou aberto pela direita, 
João Paulo pela esquerda e 
Rafael Oliveira centraliza-
do à frente. Coube a Rone 
Dias municiar os três no 

ataque. Fonseca manteve 
a mesma defesa, mas dei-
xou apenas Zaquel e Guto 
como marcadores à frente 
da zaga.

“Precisamos conhecer 
melhor o corpo humano 
que temos em mãos. Neste 
primeiro treinamento, fi-
zemos algumas variações, 
muito para que os jogado-
res tenham ideia do que 
eu posso precisar durante 
as partidas”, justificou ele. 
A primeira atividade de 
Fonseca à frente do Belo, 
na Maravilha do Contorno, 
durou cerca de uma hora 
e meia. Na primeira parte 
da atividade, o time titular 

foi basicamente o mesmo 
utilizado por Vilar na últi-
ma quarta-feira, contra o 
Treze. A única mudança foi 
a entrada de Rone Dias no 
lugar de Doda, que sentiu 
dores no púbis e sequer 
viajou com a deleção para 
Arapiraca. 

Assim, a primeira for-
mação titular utilizada por 
Fonseca no Botafogo-PB foi 
a seguinte: Edson, Gustavo, 
Walter, André Lima e Alex 
Cazumba; Zaquel, Guto, 
Samuel e Rone Dias; João 
Paulo e Rafael Oliveira. Ele 
ainda testou Hércules na 
vaga de Samuel antes de 
dar um intervalo na ativi-

dade, durante o qual con-
versou em reservado com 
os prováveis titulares do 
jogo de domingo. Na volta 
para a atividade, começa-
ram as experiências.

Além de Doda, o ata-
cante Luiz Carlos é outro 
que não foi relacionado 
para a partida de amanhã, 
contra o ASA. O jogador 
ainda se recupera de uma 
contusão na coxa direita e 
apenas deu voltas ao redor 
do campo nesta manhã. Na 
estreia do Brasileiro da Sé-
rie C, o Belo perdeu para o 
Salgueiro por 2 a 1, no Ami-
gão, e está na oitava colo-
cação, ainda sem pontos.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

foto: edson Matos

foto: ascom/botafogo



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 23 de maio de 2015

Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide
Feijunina

A SOCIEDADE 
pessoense vai brincar 
mais uma vez o São 
Pedro na Feijunina, 
marcada para acon-
tecer no dia 27 de 
junho, um sábado 
com supimpa feijoa-
da regada a um bom 
forró, no agora cli-
matizado restaurante 
Panorâmico, do  Clube 
Cabo Branco.

O evento foi 
criado por esta 
colunista há 16 anos 
para oferecer aos 
que não foram para 
o interior uma festa 
junina na capital.

Psicóloga Daniela Pes-
soa de Aquino Gouveia, 
artista plástica Dione 
Rabelo, procurador 
Adriano Bezerra Couti-
nho, Sra. Celsa Pereira, 
Vania Bezerra, bancária 
Dirce Carvalho, médico 
Oswaldo Travassos, 
educadora Calu Peixoto, 
executivo Aleo Almeida.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   O jantar dançante do restaurante Panorâmico do Esporte Clube Cabo Branco vai 
estar hoje mais animado com a Banda Rota News. O ambiente foi climatizado para alegria 
dos seus frequentadores e todos nós que fazemos o Clube Cabo Branco.

Noite de muita 
dança ao som 
da Orquestra 
Super O´Hara 
nos salões do 
Sonho Doce 
Recepções para 
comemorar 
os 13 anos da 
nossa coluna 
social. E elas 
dançaram para 
valer! 
Bibiane Agra, 
Jane Burity 
Socorro 
Ramalho e 
Silvone Catão. 
O ano era 2009

FOTO: Dalva Rocha

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Studio Rocha

Dirce e Guilherme Carvalho, ela é a aniversariante de hoje

  O São Paulo Futebol Clube 
para comemorar sua fundação e 
seus vários campeonatos conquis-
tados lançou uma edição limitada 
de Vinhos do Porto, provenientes 
da Sogevinus, detentora da Kople, 
marca de vinho do Porto mais antiga 
do mundo.
 Os valores dos kits do Vinho 
da Fundação variam de acordo com 
a numeração que vão desde R$ 10 
mil a R$ 30 mil e os pedidos devem 
ser feitos exclusivamente pelo site 
www.spfcvinhos.com.br.

FOTO: Goretti Zenaide

Gracinha Braga e Maria Júlia Ferrer que amanhã é uma das 
coordenadoras da festa do Clube Cidade Verde na Bella Casa

FOTO: Goretti Zenaide

Maior Idade
O CLUBE da 

Melhor Idade Cidade 
Verde, presidido por 
Elma Virgolino, promo-
ve amanhã um almoço 
festivo para homena-
gear as mães neste 
mês de maio.

O encontro fes-
tivo será a partir das 
12h na Bella Casa 
Recepções.

Maria Diniz Barros e Socorro Carvalho nos salões do Sonho Doce 

FOTO:  Dalva Rocha

   Embarcou hoje para Los Angeles, na Califórnia, EUA, o agente de investigação 
da Polícia Civil da Paraíba, Paulo Tarcísio Pessoa. Ele vai participar do Campeonato 
Mundial de Jiu-Jitsu, evento que reúne os melhores lutadores do mundo na categoria 
Faixa Preta Adulto Pesado.

Turismo

OPERADORES de 
turismo do Uruguai estão 
visitando a Paraíba des-
de a última quinta-feira, 
a convite da PBTur em 
parceria com a Embratur, 
Empresa Aérea Latam, da 
Abih/PB, Abrasel/PB, Luck 
Receptivo e das Prefeitu-
ras do Conde e Cabedelo.

Para hoje está agen-
dado para os executivos 
uruguaios um almoço no 
Tropical Hotel Tambaú 
onde estão hospedados.

Elizabeth e Oswaldo Travassos, o renomado cientista é o aniversariante de hoje

A PARAÍBA não perdeu apenas um grande artista 
plástico com o falecimento de Hermano José, como também 
um ferrenho defensor do meio ambiente desde idos tempos 
onde ninguém nem falava muito sobre o assunto.

Lembro que há 34 anos atrás, visitando Hermano 
José na sua residênica na beira-mar do Bessa, bem per-
tinho da minha que era na rua de trás, ele se preocu-
pava e defendia veementemente a ocupação ordenada 
do bairro, que era repleto de cajueiros nativos e a Av. 
Argemiro de Figueiredo ainda se chamava Campos Sales 
e nem sequer era asfaltada. Quando o bairro foi invadi-
do pelo boom imobiliário Hermano ficou por lá, mas eu 
saí para o outrora pacato Miramar onde fiquei até me 
sentir incomodada pelo trânsito infernal de suas ruas 
estreitas, agora também repletas de edifícios, escolas, 
faculdades, comércio que acabou todo seu encanto. E, 
como “ninguém se perde na volta” estou aqui de novo 
residindo no Bessa.

Ficou também na minha memória o seu bom gosto nos 
mínimos detalhes, pois na ocasião daquela visita, Hermano 
nos ofereceu um licor em belíssimos copinhos coloridos de 
cristal Strass que me deixou encantada e que até hoje me 
lembro. Era um homem de estilo.

Era um homem de estilo

Casa própria

TERMINA hoje no 
Shopping Tambiá a dé-
cima primeira Feira da 
Casa Própria da Paraíba, 
patrocinada pela Caixa 
Econômica Federal e pelo 
Governo do Estado. 

O evento é realizado 
simultaneamente em vá-
rias cidades do país, mas 
a campanha publicitária 
de divulgação da Fei-
ra,  na capital paraibana, 
tem assinatura da Criart 
Comunicação.

Investimentos
UM GRUPO de 

empresários paraibanos 
se une para dar 
suporte a investidores 
que desejam comprar 
imóveis em Orlando, 
EUA.  O projeto, que 
tem Saulo Barreto 
como um de seus 
idealizadores, foi lança-
do esta semana em 
João Pessoa. 

“Fiz mal em envelhecer. 
Foi uma pena. 
Eu era tão feliz quando 
criança...”

“A inteligência da criança 
observa amando e não com 
indiferença - isso é o que 
faz ver o invisível”

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MARIA MONTESSORI

   O dentista Evaldo Hofy Jr, do corpo clínico do Atelier do Sorriso São Rafael, 
participou esta semana da 22a edição da Hospitar realizada até ontem em São Paulo.  O 
evento apresentou novidades e oportunidades de negócios para o segmento.

Lançamento

SERÁ lançado 
hoje, na Livraria Shalon, 
em João Pessoa o 
livro-documentário 
“Fatos e Personagens 
de Perseguições a 
Evangélicos”, de au-
toria do historiador 
pernambucano Josué 
Silvestre. 

A obra registra 
os atentados a evan-
gélicos ocorridos em 
João Pessoa, Patos, 
Catolé do Rocha, Cuité, 
Areia, Itabaiana, Ala-
goa Grande, Guarabira, 
entre outras cidades 
paraibanas.

   Com uma reunião em família no salão de festas do Condomínio Yahaweh 
Residence, no Altiplano, noivaram Raissa Chianca Noronha e o médico cirurgião Rafael 
Mourato.
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A Secretaria de Desen-
volvimento Humano do Es-
tado e a Fundação Centro 
Integrado de Apoio ao Por-
tador de Deficiência (Funad) 
realizaram no mês de maio 
fóruns de discussões para 
chamar a atenção da socieda-
de sobre o acesso das pessoas 
com deficiência ao mercado 
de trabalho. De acordo com a 
presidente da Funad, Simone 
Jordão, é preciso fortalecer a 
parceria com empresas para 
estimular essa inserção. O 
terceiro e último evento acon-
teceu ontem pela manhã, no 
auditório da fundação. O tema 
abordado foi Lei de Cotas e o 
Programa Jovem Aprendiz.

Sete empresas participa-
ram da discussão de ontem, 
entre elas, a Tecnocenter e a 
Construtora Equilíbrio, além 
da Associação de Deficientes e 
Familiares (Asdef) e 50 usuá-
rios da Funad. 

Estão disponíveis cerca 
de 30 vagas no mercado de 
trabalho para diversas fun-
ções, como auxiliar adminis-
trativo, auxiliar de produção, 
almoxarifado e vendedor. 
Simone Jordão explicou que 
após a realização do segundo 
fórum, que aconteceu no dia 

13 deste mês, com o tema vol-
tado para o Dia da Empregabi-
lidade, a procura por vagas tri-
plicou. Por dia, a Funad recebe 
em torno de 15 a 20 pessoas 
procurando emprego.

Claudia Veronese, assis-
tente social da Fundação, diz 
que a maior dificuldade é a 
falta de estrutura das empre-
sas com relação ao deficiente. 
"Um deficiente auditivo, por 
exemplo, não é empregado 
pela falta de intérprete. O de-
ficiente visual também sofre 
com o despreparo", afirmou. 
Ainda há preconceito na inser-
ção das pessoas com deficiên-
cia. Muitas vezes, há exigência 
de escolaridade e o setor de 
serviço social da Funad tenta 
sensibilizar, mostrando para 
a empresa que aquela pessoa, 
apesar de não atender certas 
características, é totalmente 
capaz de realizar as tarefas re-
lacionadas à vaga.

O primeiro evento acon-
teceu no dia 7 de maio, abor-
dando o tema O Mercado de 
Trabalho e suas Tendências, 
onde o objetivo foi socializar 
experiências interinstitucio-
nais de inclusão, visando 
construir novas estratégias 
para a promoção de empre-
gabilidade.

Lei de Cotas 
A auditora da Superinten-

dência Regional do Trabalho, 
Taciana Melo Pereira, também 
marcou presença durante a 
discussão. Ela mencionou que 

se não fosse a Lei de Cotas, 
exigindo certa porcentagem 
de pessoas com deficiência 
nas empresas, seria mais difí-
cil essa inserção. "Temos que 
usar esse mecanismo legal a 
favor, porque, às vezes, a pes-
soa tem um ótimo currículo, 
mas não é escolhida pela de-
ficiência", relatou. A Superin-
tendência faz a fiscalização 
das empresas para saber se 
ela está em condições de aco-
lher aquela pessoa deficiente.

Na opinião de Taciana 
Melo, o preconceito é gerado 
pela própria sociedade, que 
não vê a pessoa com deficiên-
cia como produtiva. Por esse 
motivo, muitas empresas só 
oferecem cargos de baixa es-
colaridade.

A coordenadora peda-
gógica do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial 
(Senai), Josicleide Nunes, re-
alizou uma palestra sobre o 
Programa Jovem Aprendiz, 
que é responsável pela quali-
ficação das pessoas e encami-
nhamento ao mercado de tra-
balho. "A luta nunca vai deixar 
de existir. Estamos sempre 
preparando o jovem para in-
serir no mercado. A conquista 
da aprendizagem é grande e 
continuará crescendo. É uma 
via de mão dupla, onde for-
mamos cidadãos capazes e 
sensibilizamos as empresas", 
explicou.

Emprego
O serviço social da Fu-

nad acolhe a pessoa interes-
sada, preenche um cadastro, 
faz uma triagem e monta um 
perfil. A partir desse perfil, ele 
é encaminhado para a vaga 
disponível. A pessoa deve es-
tar munida de um currículo. 
Caso ela não saiba como mon-
tar, a assistente social ajudará, 
orientando como montar o 
currículo de acordo com suas 
qualificações.

Oficinas e eventos
A partir do dia 8 de junho, 

a Funad realizará diversas ofi-

cinas debatendo questões éti-
cas no trabalho, postura, como 
elaborar currículo, como se 
comportar em uma entrevista 
de emprego, entre outros. Os 
interessados devem procurar 
a assistência social. Quem já 
trabalha e deseja participar 
das oficinas, deverá pedir uma 
liberação para o empregador.

Também será ofertado 
um curso de auxiliar admi-
nistrativo em parceria com o 
Centro Universitário de João 
Pessoa (Unipê), com duração 
de dois meses. 

O ciclo de fóruns foi encerrado ontem, com discussão sobre Lei de Cotas e Programa Jovem Aprendiz

O Hemocentro Regional 
de Campina Grande recebe 
hoje, a partir das 8h, mais um 
grupo que vai realizar uma 
doação coletiva de sangue. Os 
doadores são da Igreja Evan-
gélica Nacional Ebenézer, lo-
calizada no bairro do Cruzei-
ro, e de acordo com o pastor 
Adriano Souto, pelo menos 
15 voluntários devem parti-
cipar do ato de solidariedade.

O comunicado da ida 
dos voluntários ao Hemo-
centro foi feito à diretora-ge-
ral do Hemocentro Regional 

de Campina Grande, Marisa 
Agra, pelo pastor Adriano, 
que afirmou que os integran-
tes da igreja pretendem co-
laborar com o aumento do 
estoque de sangue porque 
reconhecem a necessidade 
da doação de sangue para as 
pessoas que precisam.  

A diretora Marisa Agra 
agradeceu a ação da Igreja e 
espera que, cada vez mais, as 
pessoas se sensibilizem so-
bre a importância da doação 
de sangue e do quanto ela é 
necessária para que mais vi-

das sejam salvas. Quatro é o 
número de vidas que podem 
ser salvas com cada doação 
de sangue.

No mês passado, 1.868 
pessoas doaram sangue no 
Hemocentro de Campina 
Grande, sendo 1.445 homens 
e 423 mulheres. Entre 18 e 
29 anos de idade foram 714 
doadores, enquanto que aci-
ma de 29 anos, foram 1.154. 
Ainda em relação ao mês de 
abril, 426 pessoas doaram 
pela primeira vez e 1.442 já 
eram doadores.  

Hemocentro de Campina Grande 
recebe doação de grupo evangélico

SOLIDARIEDADE

Mantendo uma tradição 
da Igreja Católica no Sertão 
da Paraíba, a cidade de Pa-
tos deverá receber um gran-
de número de fiéis, amanhã, 
para a celebração de Pente-
costes, no Parque Turístico e 
Religioso Cruz da Menina. 

Caravanas dos 38 muni-
cípios que compõem a Dio-
cese começarão a chegar no 
início da noite de hoje, com 
parada na Paróquia de Nossa 
Senhora de Fátima, no bairro 
Belo Horizonte, onde haverá 
a vigília a partir de meia-noi-
te, com cânticos e orações, 
apresentações de bandas 
gospel, até as 4h, momento 
em que se inicia a procissão 
com destino ao ponto onde 
a missa será presidida pelo 
pastor diocesano, Dom Eral-
do Bispo da Silva, e participa-
ção dos padres que integram 
a sua circunscrição religiosa, 
além dos convidados prove-

nientes de outras dioceses.
Este ano, a Festa de Pen-

tecostes tem um misto de fé 
e comemoração, momento 
em que a Diocese de Patos 
encontra-se em festa com 
o anúncio oficial, pelo papa 
Francisco, da indicação do 
padre Paulo Jackson Nóbrega 
de Souza como bispo da Dio-
cese de Garanhuns (PE). 

Padre Paulo Jackson 
nasceu em 1969, no muni-
cípio de São José de Espi-
nharas (PB), e foi ordenado 
presbítero em 1993. Atuou 
como administrador de di-
versas paróquias da Diocese 
de Patos e exerceu a função 
de reitor do Seminário Pro-
pedêutico. Também foi coor-
denador de pastoral, mem-
bro do Conselho Presbiteral 
e do Colégio de Consultores. 
Possui mestrado em Exe-
gese Bíblica pelo Pontifício 
Instituto Bíblico e é doutora-

do em Teologia Bíblica pela 
Universidade Gregoriana de 
Roma. Desde 2012, mora em 
Belo Horizonte, onde exerce 
a função de professor da Sa-
grada Escritura. É também 
formador do Seminário Teo-
lógico da Diocese de Patos e 
administrador paroquial do 
Senhor Bom Jesus do Horto. 

A ordenação episcopal 
do padre Paulo Jackson, que 
passa à condição de monse-
nhor, acontecerá no dia 18 
de julho, no Largo Dom Ge-
rardo, ao lado da Catedral de 
Nossa Senhora da Guia, em 
Patos. O bispo Diocesano de 
Patos, Dom Eraldo, anunciou 
a indicação de padre Paulo 
Jackson na quarta-feira (21), 
momento em que informou 
que a comemoração da boa 
notícia será durante a cele-
bração de Pentecostes, ama-
nhã, no Parque Turístico e 
Religioso Cruz da Menina.

Festa de Pentecostes deve reunir 
10 mil pessoas amanhã em Patos

TRADIÇÃO CATÓLICA

Janielle Ventura
Especial para A União

Foto: Evandro Pereira

Fiscalização de faixa 
exclusiva para ônibus em 
JP começa segunda-feira 
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Durante este mês, foram 
realizados três eventos 
sobre empregabilidade

Funad discute mercado de trabalho
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Na próxima quarta-feira, 
dia 27 de maio, começam 
as inscrições para o pro-
cesso seletivo do Senai, que 
podem ser feitas pelo site 
do IEL, www.fiepb.com.br/
iel. Esse processo acontece 
duas vezes ao ano e abran-
ge João Pessoa, Santa Rita e 
Bayeux.

FIQUE ATENTO
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Semob encerrou ontem a 
campanha educativa para 
orientar os motoristas

Fiscalização começa segunda-feira
FAIXA EXCLUSIVA PARA ônIbUS

Terminou ontem a última 
fase da campanha educativa 
para o respeito à faixa exclu-
siva de ônibus. A Superinten-
dência Executiva de Mobi-
lidade Urbana (Semob-JP) 
realizou campanha educativa, 
com diversas ações ao longo 
dos últimos meses, direciona-
da tanto para os motoristas 
de ônibus de linhas urbanas, 
quanto para os condutores de 
veículos particulares. 

Durante esta última 
etapa, os educadores da Di-
visão de Educação (Died) 
da Semob distribuíram 
material educativo com os 
motoristas, promovendo 
assim, interação com todos 
que circulavam na Avenida 
Epitácio Pessoa, no trecho 
da faixa exclusiva de ônibus. 
Além disso, agentes de mo-
bilidade urbana ficaram po-
sicionados em quatro pon-
tos estratégicos da avenida, 
das 7h às 19h, orientando os 
condutores que ainda trafe-
gavam pela faixa exclusiva 
para retornar à sua faixa 
correta. 

Fiscalização
Após a fase educativa, 

a partir da próxima segun-

da-feira (25), os agentes 
da Semob irão fiscalizar o 
cumprimento do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), 
que disciplina a utilização 
das faixas exclusivas de cir-
culação de ônibus e têm por 
objetivo dar mais agilidade 

ao transporte público, bem 
como mais segurança para 
o tráfego de veículos e pe-
destres.

“Passada a fase educati-
va, em suas diversas etapas 
realizadas, vamos dar início 
à fiscalização propriamente 

dita, mas estamos confian-
tes que a população vai con-
tinuar respeitando a faixa 
exclusiva de ônibus, como já 
acontece. Pesquisa interna 
demonstrou que 92% dos 
motoristas de João Pessoa 
respeitam espontaneamente 

a faixa exclusiva, o que nos 
deixa bastante tranquilos 
quanto ao início da fiscaliza-
ção”, disse o superintendente 
da Semob, Roberto Pinto.

O que diz o CTB
O Artigo 184 do CTB 

Motoristas de ônibus que circularem fora da faixa e de veículos particulares que invadirem a área pagam multa e perdem pontos na CNH

De outubro do ano pas-
sado até maio deste ano, a 
Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS) recolheu 54.849 
pneus inservíveis do meio 
ambiente. Os números são 
resultados de um trabalho 
programado e sistematizado 
do Centro de Vigilância em 
Saúde Ambiental e Zoonoses 
(Cvaz), que é o responsável 
pela coleta na capital.

Para realizar o reco-
lhimento desse material, a 
Prefeitura de João Pessoa 
disponibilizou um caminhão 
para uso exclusivo da Cvaz, 
onde, através de um calen-
dário semanal, os pneus são 
coletados. Além de borra-
charias e pequenos comer-
ciantes, qualquer cidadão 
comum também pode utili-
zar o serviço.

De acordo com o ge-
rente do Cvaz, Nilton Gue-
des, o impacto ambiental 
positivo com a prestação 

desse serviço é gigantesco, 
já que milhares de pneus 
inutilizados são retirados 
da natureza, além de ser 
um caso de saúde públi-
ca, tendo em vista que os 
pneus são criadouros do 
mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue. 

Nilton Guedes ainda 
afirma que o sucesso da 
prestação do serviço se dá 
também pela parceria com 
os borracheiros. “Atualmen-
te, o serviço tem credibili-
dade por que possuímos um 
calendário de coleta que é 
respeitado”, afirmou.

Parceria
Além do recolhimen-

to já realizado pela PMJP, a 
Cvaz também fez uma par-
ceria com a empresa priva-
da Pneu Verde, reconhecida 
pela Reciclanipi, que é uma 
entidade voltada exclusiva-
mente para a coleta e desti-

nação de pneus no Brasil. A 
empresa vai até os pontos de 
coleta indicados pelo Cen-
tro de Vigilância Ambiental 
para recolher os pneus in-
servíveis, fazendo, assim, o 
descarte adequado, baseado 
na Resolução 416, de 30 de 
setembro de 2009 do Con-
selho Nacional do Meio Am-
biente (Comana).

Serviço
Os interessados em fa-

zer o descarte adequado de 
pneus inservíveis podem 
entrar em contato ligando 
para o telefone 3214- 3459 
e agendando a visita de um 
agente do Cvaz. Após esse 
contato, o servidor irá ao lo-
cal para identificar a deman-
da de pneus e a quantidade 
de visitas que serão neces-
sárias, criando um cadastro 
para o estabelecimento e 
adicionando no calendário 
de coleta. 

PMJP recolhe cerca de 55 mil 
pneus inservíveis em 7 meses

MEIO AMbIEnTE

Sete promotores de Jus-
tiça do Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), em parceria 
com a Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF), participaram no 
período de 15 a 18 deste mês 
de uma operação ambiental de 
fiscalização e apreensão nas 
regiões polarizadas pelos mu-
nicípios de Patos, Santa Luzia, 
Mamanguape, Sapé, Pocinhos 
e Alhandra. Nos quatro dias da 
operação, ocorreram prisões e 
diversos tipos de apreensões, 
desde contrabando, minérios 
e carregamento de madeira ile-
gais a animais mortos ou vivos, 
além de drogas.

De acordo com os núme-

ros do resultado operacional 
divulgado pela PRF, na Paraíba 
foram fiscalizados 395 veículos 
e 452 pessoas, com 25 pessoas 
detidas e 102 autos de infração 
emitidos. Foram apreendidos  
mais de 17 mil metros cúbicos 
de madeira, grande quantidade 
de carvão, 48 toneladas de mi-
nério, 1.278 animais mortos, 
34 animais vivos, 15 mil CDs e 
DVDs (contrabandos), armas, 
munições e veículos.

A operação também ocor-
reu simultaneamente em al-
gumas cidades do Rio Grande 
Norte, com a participação de 
homens da PRF e promotores 
de Justiça norte-rio-granden-

ses. Pela Paraíba, participaram 
os promotores de Justiça Túlio 
César Fernandes Neves (Santa 
Luzia), Ana Caroline Almeida 
Moreira (Mamanguape), Pau-
la da Silva Camillo Amorim 
(Sapé), Alyrio Batista de Souza 
Segundo (Pocinhos), Raniere 
da Silva Dantas (Alhandra), 
Leidimar Almeida Bezerra (Pa-
tos) e Andrea Bezerra Pequeno 
de Alustau (do Caop do Meio 
Ambiente).

Antes de atuarem na ope-
ração, os promotores paraiba-
nos participaram de um curso 
de capacitação na área de cri-
mes ambientais no Ministério 
da Agricultura, em Natal (RN). 

MPPB e PRF apreendem veículos, 
armas e madeira durante operação

CRIMES AMbIEnTAIS

Uma caminhada eco-
lógica será realizada neste 
domingo (24), em Campina 
Grande, como parte das ações 
do Maio Amarelo, juntamen-
te com ativistas do projeto 
Mexe Campina. A "Trilha pela 
Vida" terá um percurso de 
2km, com saída às 6h30, da 
sede da Superintendência de 
Trânsito e Transportes Pú-
blicos (STTP), no bairro do 
Catolé, em direção à Fazenda 
Vera Cruz, no Itararé. O obje-
tivo é estreitar a relação das 
pessoas com deficiência com 

o meio ambiente e promo-
ver um momento de reflexão 
junto à natureza para a paz 
no trânsito.

O Maio Amarelo é uma 
campanha realizada em vá-
rias cidades do Brasil e tem 
o intuito de chamar a aten-
ção da sociedade para o alto 
índice de mortes e feridos no 
trânsito em todo o mundo. 
Em Campina Grande, é reali-
zada pela prefeitura da cida-
de,  por meio da STTP, em par-
ceria com instituições, clubes 
de serviços, associações e 
empresas privadas como o 
Sitrans Vale Mais Card, Assai 
Atacadista, Faculdade Maurí-

cio de Nassau, Partage Shop-
ping, Associação Comercial e 
Empresarial, dentre outros. 

A concentração para a 
trilha ecológica começa às 
6h, com sorteio de brindes. 
No final da caminhada, os 
participantes serão recebidos 
com um café da manhã rega-
do a frutas e sucos, sem ne-
nhum custo de participação 
no evento.  Para informações 
adicionais, os interessados 
podem acessar o www.face-
book.com/maioamarelosttp, 
ou entrar em contato pelo te-
lefone 3341-1278, ramal 233, 
com a coordenação do movi-
mento Maio Amarelo.

Maio Amarelo realiza caminhada 
ecológica amanhã em Campina

TRILHA PELA VIDA

Na edição do Diário Ofi-
cial de quinta-feira, 21 deste 
mês o Departamento Estadu-
al de Trânsito (Detran-PB) 
publicou portaria convocan-
do 62 condutores de veículos 
a comparecerem à sede do 
órgão, no bairro de Manga-
beira, em João Pessoa, para 
devolverem a Carteira Nacio-
nal de Habilitação. De janeiro 
a maio deste ano, o número 
de condutores punidos pela 
Lei Seca chega a 101 infra-
tores. Todos tiveram suas 
CNHs suspensas por infrin-
girem artigo da “Lei Seca”, 
que pune quem dirige com 
sintomas de embriaguez. O 
prazo para a devolução do 
documento obrigatório para 
a condução de veículo se ex-
pirou ontem.

Todos tiveram suspen-

so o direito de dirigir e te-
rão prazo para devolver a 
CNH. “Isso comprova a efi-
caz e ostensiva fiscalização 
do policiamento do Detran, 
que conta com parceria do 
Batalhão de Trânsito do Es-
tado (BPTran)”, enfatizou 
José Di Lorenzo Serpa Filho, 
chefe da assessoria jurídica 
do Detran.

Serpa Filho disse que 
a penalidade de suspensão 
do direito de dirigir dos in-
fratores não reincidentes 
será pelo prazo mínimo de 
um mês até o máximo de 
12 meses. No caso de rein-
cidência, a punição será de 
seis meses a dois anos, con-
forme critérios estabeleci-
dos pelo Contran.

O chefe da assessoria 
jurídica do Detran enfatizou 
que o procedimento admi-
nistrativo para a aplicação 
da penalidade de suspensão 

do direito de dirigir, acontece 
quando caracterizada a em-
briaguez ao volante a CNH 
é apreendida e remetida ao 
órgão de trânsito, sendo de-
volvida após cinco dias. 

Todos os condutores 
punidos, lembra Serpa Filho, 
terão que passar por uma 
reciclagem no Detran, so-
mente podendo voltar a di-
rigir após o cumprimento da 
penalidade. Na edição do DO 
do dia 20 deste mês, o De-
tran relaciona, com nomes, 
os condutores que terão que 
devolver as Carteiras Nacio-
nal de Habilitação.

Serpa Filho informou 
ainda que o Detran realiza 
constantemente fiscalização 
para o cumprimento da Lei 
Seca e, com isso, contribui 
para o bem da humanidade 
“ao coibir condutores diri-
gindo alcoolizados, salvando 
muitas vidas”, concluiu.

Detran puniu 101 motoristas este 
ano com sintomas de embriaguez

LEI SECA

Foto: Secom-JP

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Amanda Anacleto
Sucursal Campina Grande

prevê multa de R$ 53,20 
(infração leve) e três pontos 
negativos na Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) 
para os condutores de veí-
culos particulares que cir-
cularem na faixa exclusiva 
destinada aos ônibus. 

Já o Artigo 185, tam-
bém do CTB, pune os mo-
toristas de ônibus que 
circularem fora da faixa 
reservada ao transporte co-
letivo urbano com multa de 
R$ 85,13 (infração média) 
e quatro pontos negativos 
na CNH. Agentes da Semob 
continuarão monitorando a 
Avenida Epitácio Pessoa em 
pontos estratégicos, com 
equipe de fiscalização mó-
vel (motocicletas e automó-
veis da Semob). 

Tráfego na faixa 
É permitido aos veícu-

los particulares trafegarem 
apenas por poucos metros 
na faixa exclusiva de ôni-
bus para ter acesso aos 
imóveis e garagens ou para 
fazer conversões à direita 
mudando de direção. Esse 
tráfego curto deve ser fei-
to quando o veículo estiver 
bem próximo do imóvel ou 
garagem que vai acessar, 
bem como à via que preten-
de entrar à direita (entre 
25m e 50m antes).
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Governo prorroga vacinação até junho em todo o país

Combate à gripe
A campanha de vacinação 

contra a gripe foi prorrogada 
até o dia 5 de junho em todo 
o país. A mudança foi anun-
ciada pelo Ministério da Saú-
de ontem, data inicialmente 
prevista para o encerramento 
da campanha. Até o momento, 
46,2% do público-alvo foram 
imunizados. A prorrogação 
tem como meta alcançar o ín-
dice de 80% de imunização.

O último balanço do mi-
nistério indica que, entre os 
grupos prioritários, as puér-
peras (mulheres no período 
até 45 dias após o parto) regis-
tram, até o momento, a maior 
cobertura (62,5%), seguidas 
pelos idosos (52%), pelas 
crianças com idade a partir 
de 6 meses a menores de 5 
anos (45,1%); pelas gestantes 
(42,3%) e pelos trabalhadores 
da saúde (39,5%).

Entre os indígenas, a vaci-
nação atingiu 35,1%. “Como a 
vacinação desse grupo é feita 
em áreas remotas, a atuali-
zação dos dados segue outra 
dinâmica”, informou o minis-
tério. Além disso, foram apli-
cadas 3,5 milhões de doses 
em pessoas com algum tipo 
de doença grave, presos e em 
trabalhadores do sistema pri-
sional. A vacina protege con-
tra os três subtipos do vírus 

da gripe determinados pela 
Organização Mundial de Saú-
de para este ano – A (H1N1), 
A (H3N2) e Influenza B. O pe-
ríodo de maior circulação da 
gripe no Hemisfério Sul vai do 
final de maio a agosto. Após a 
aplicação, o corpo leva de duas 
a três semanas para gerar a 
proteção contra a gripe.

Para receber a dose, é 
preciso levar o cartão de va-
cinação e um documento de 
identificação. Pessoas com 
doenças crônicas ou com ou-
tras condições clínicas espe-
ciais precisam apresentar uma 
prescrição médica, explicando 
o motivo da indicação da vaci-
na. Pacientes cadastrados em 
programas de controle das 
doenças crônicas do Sistema 
Único de Saúde (SUS) devem 
se dirigir aos postos em que 
estão registrados a fim de re-
ceber a dose, sem necessidade 
de prescrição médica.

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Para receber a dose da imunização, é preciso que a pessoa leve o cartão de vacinação e um documento de identificação

Enem: Codisma 
faz matrícula de
estudantes para
o preparatório

A Cooperativa Cultura Uni-
versitária da Paraíba (Codisma) 
está com uma grande novidade. 
Agora os alunos e comunidade 
em geral podem se preparar 
para o Enem (Exame Nacional 
do Ensino Médio) com uma ex-
celente equipe de profissionais, 
capacitados e qualificados, atra-
vés do Viacoop, cursinho prepa-
ratório para o Enem.

As matrículas estão sen-
do feitas na sede da Codisma, 
no Campus I da UFPB, ao lado 
do Restaurante Universitário 
(RU. As aulas já começam no 
dia 15 de junho e se encerram 
no dia 22 de outubro. As aulas 
serão realizadas de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h45. 
As vagas são limitadas e o ma-
terial já está incluso na men-
salidade. O sócio Codisma tem 
desconto no valor do curso.

 As inscrições começam 
na próxima segunda-feira e 
poderão ser feitas até o dia 
5 de junho. As provas serão 
realizadas nos dias 24 e 25 
de outubro. A taxa de inscri-
ção passou de R$ 35 para R$ 
63, mas os estudantes da rede 
pública no último ano do Ensi-
no Médio estão isentos. Além 
deles, podem obter isenção 
candidatos que comprovarem 
carência, segundo as regras do 
edital. Mais informações pelo 
telefones 3244-2161/9933-
2246, e pelo e-mail: codisma-
pb@gmail.com, acessando o 
site:www.portalcodisma.com.
br , e a fanpage no facebook: 
www.facebook.com/codisma 
ou no twitter: @codismapb

Campina Grande recebe a 
partir do dia 8 de junho a 22ª 
edição do Salão de Artesana-
to da Paraíba, realizado todos 
os anos no Maior São João do 
Mundo.  Com o tema “As mãos 
que trabalham nossa cultura”, 
o evento se estende até o dia 
30, no horário das 15h às 22h, 
no prédio da antiga conces-
sionária de veículos Ourovel, 
na Avenida Severino Bezerra 
Cabral (Avenida Brasília), 95, 
mesmo local do ano passado.

A iniciativa do Governo 
da Paraíba, por meio da Secre-
taria de Turismo e Desenvol-
vimento Econômico e Progra-
ma de Artesanato da Paraíba 
(PAP), em parceria com o Se-
brae, inclui o evento na maior 
manifestação popular do Nor-
deste: o São João, com seus ar-
tistas da música, dança, folclo-
re, culinária e do artesanato.

“Estamos homenageando 
o fazer cultural, o artesão com 
cara, nome e produto, pois de 
suas mãos nascem maravilho-
sas peças que tanto encantam 
conterrâneos e turistas por 
sua originalidade e cultura po-
pular enraizada”, justificou a 
gestora do PAP, Lu Maia.

A gestora destacou ain-
da que, apesar do momento 
econômico pelo qual passa o 
país, a expectativa são as me-
lhores possíveis. “Queremos 
superar a arrecadação da edi-
ção anterior e trouxemos uma 
novidade que é a responsabi-
lidade ambiental. Para come-
morarmos a Semana Nacional 
do Meio Ambiente estaremos 
realizando, em parceria com a 

Sudema e com a ONG Ciclos de 
Campina Grande, uma série de 
palestras, capacitações e a ofi-
cina de confecção de pufs com 
garrafa pet”, informou Lu.

Nesta edição, toda a si-
nalização interna e externa 
do evento será a partir de de-
senhos da Arte Naif, também 
conhecida por Arte Primitiva 
Moderna, feitos exclusivamen-
te para o Salão pelo artista 
guarabirense Adriano Dias. 
Com traço, cores, texturas, 
sombras simples de elemen-
tos da cultura popular, sua 
pintura é mais conhecida no 
exterior, a exemplo dos Esta-
dos Unidos e Europa, do que 
no Brasil. Estarão presentes 
cerca de 400 artesãos repre-
sentando o trabalho de quase 
3 mil envolvidos na produção, 
de 62 municípios.

Os visitantes, além de ad-
quirir os produtos regionais, 
ainda poderão curtir atrações 
culturais todos os dias. Os tu-
ristas e quem se interessar te-
rão à sua disposição dançari-
nos que os ensinarão a dançar 
o autêntico forró pé de serra. 
Músicos paraibanos a exem-
plo do Baixinho do Pandeiro, 
Poliana Rezende, Expressão 
Nordestina, Frank e Nazar, 
Kabras Bons de Xote, Jeito 
Nordestino, Forró Campina, 
Triângulo de Ouro, Os Fula-
nos, entre outros, irão fazer 
a alegria dos visitantes. A or-
ganização do evento espera 
atender a um público de 100 
mil visitantes, onde poderão 
conferir artes de todas as re-
giões da Paraíba

Estado abre Salão de 
Artesanato em junho

CAMPINA GRANDE

FOTO: Reprodução/Internet

Dose protege 

contra os 3 vírus 

da doença 

e maior risco 

ocorre entre 

maio e agosto

Muito se fala sobre a proteção que 
o aleitamento materno oferece contra 
câncer de mama. Dois estudos recentes 
reforçam esse posicionamento.

 O primeiro foi um relatório anual 
dos casos de câncer de mama, entre 
1975 e 2011, publicado no Journal of 
the National Cancer Institute, com da-
dos da American Cancer Society (ACS), 
Centers for Disease Control and Preven-
tion (CDC), National Cancer Institute 
(NCI) e North American Association of 
Central Cancer Registraties (NAACR), 
avaliando a incidência da doença, ba-
seada em estatísticas nacionais.

Entre os tipos de câncer analisados, 
o subtipo de pior prognóstico é conhe-
cido como triplo-negativo (HR-/HER2-), 
mais comum em mulheres jovens. Ele 
é o segundo mais frequente entre mu-
lheres negras não-hispânicas (13%), em 
todas as faixas etárias.

“O estudo mostra que ter sido mãe 
(paridade) protege contra o tipo HR+/
HER2- e que o aleitamento materno 
oferece proteção contra o câncer triplo-
negativo de mama. Mas a paridade sem 
aleitamento materno parece aumentar 
o risco de câncer de mama triplo-nega-
tivo nessas mulheres”, afirma o pediatra 
e homeopata Moises Chencinski (CRM
-SP 36.349).

Embora não tenha sido avaliado 
o impacto do aleitamento em qual-
quer outro tipo específico de câncer de 
mama, o estudo recomenda a criação 
de programas de saúde pública para se 
reduzir as taxas de câncer de mama tri-
plo-negativo em mulheres negras nessa 
população. Já o outro estudo, também 
publicado no Journal of the National 
Cancer Institute, realizado nos Estados 

Unidos, com 1636 mulheres que parti-
ciparam de 2 estudos ( coortes), docu-
mentou 383 casos de reincidência e 290 
mortes por câncer de mama (subtipos 
mais frequentes - luminal A, luminal B 
entre outros), durante um acompanha-
mento médio de 9 anos.

Esses dados foram coletados dos 
prontuários dessas pacientes, bem como 
dados sobre sua história em aleitamen-
to materno em questionários bem de-
talhados.

O subtipo luminal A apresenta, com 
relação aos demais, o melhor prognósti-
co. Na sua maioria, são tumores de bai-
xa malignidade e apresentam resposta 
inferior à quimioterapia, enquanto 
tumores luminais B apresentam maior 
proliferação e são, muitas vezes, de alto 
grau de malignidade.

Reincidência
Segundo Chencinski, “o estudo 

apontou para uma diminuição de 30% 
no risco de reincidência e de 28% no 
risco de morte entre as mulheres que 
amamentaram. Quando o tempo de 
amamentação era superior a 6 meses, 
a proteção era maior. Mulheres que 
amamentaram tinham mais probabi-
lidade de ter o câncer de mama subti-
po luminal A, que é menos agressivo, 
e que o aleitamento materno pode ter 
levado os tumores, através de alguns 
mecanismos, a serem mais responsivos 
ao tratamento antiestrogênico”, expli-
ca o médico. No Brasil, segundo dados 
do Instituto Nacional de Câncer (INCA), 
válidos para 2014 e 2015, são esperados 
57.120 casos novos de câncer de mama, 
com um risco estimado de 56,09 casos a 
cada 100 mil mulheres. 

Amamentar por 6 meses 
protege contra a doença

CÂNCER DE MAMA
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Número é recorde para o mês de abril, aponta Serasa

Cheques devolvidos
12

Tributação sobre 
bancos aumenta

O governo vai elevar de 15% 
para 20% a Contribuição Social so-
bre o Lucro Líquido (CSLL) incidente 
sobre as instituições financeiras. A 
medida, que entrará em vigor em 1º 
de setembro de 2015, está prevista 
na Medida Provisória 675 publicada 
ontem no Diário Oficial da União. O 
aumento vai gerar incremento na 
receita da CSLL de R$ 747 milhões 
em 2015 e R$ 3,8 bilhões em 2016. 
A MP, cuja publicação coincide com 
o anúncio do contingenciamento do 
Orçamento é uma indicação de que 
a área financeira também dará a 
sua contribuição para o crescimen-
to da arrecadação.

Ministro prevê 
crescimento lento

O ministro do Planejamento, 
Nelson Barbosa, disse ontem que o 
governo tem uma estratégia para 
que o país volte gradativamente a 
crescer. Ele destacou que por causa da 
complexidade da economia brasileira 
não é possível retomar o crescimento 
de imediato. “Não vamos ter ilusões 
sobre isso”, destacou em um evento 
promovido pela revista Carta Capital, 
na cidade de São Paulo. O ajuste fiscal, 
com corte de despesas e aumento 
das receitas do governo é, segundo 
o ministro, a etapa inicial do processo 
de retomada da expansão econômica. 

FMI elogia ajuste 
fiscal do governo 

Contag terá R$ 25 
bi do Plano Safra 

Ao se reunir na noite da última 
quarta-feira com representantes da 
Confederação Nacional dos Trabalha-
dores na Agricultura (Contag), a pre-
sidente Dilma Rousseff comprome-
teu-se com pelo menos 83% do valor 
reivindicado pela entidade para ações 
de custeio e investimento ligados à 
agricultura familiar. 

A presidente anunciou que, 
pelo menos, R$ 25 bilhões dos R$ 30 
bilhões solicitados pela Contag serão 
concedidos no Plano Safra da Agricul-
tura Familiar, que será lançado no dia 
15 de junho. 

A diretora-gerente do Fundo 
Monetário Internacional (FMI), Ch-
ristine Lagarde, disse que o Brasil 
age com correção ao adotar as 
medidas de responsabilidade fiscal, 
câmbio flexível e a meta de inflação. 
Para ela, estes são os principais pi-
lares macroeconômicos adotados 
pelo país nos últimos 15 anos e que 
deram certo. 

Segundo a diretora-gerente 
do Fundo, o país obteve “benefícios 
importantes ao sustentar altas ta-
xas de crescimento e estabilizar a 
inflação”. 

TCU avalia idoneidade
de empresas no país

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu na última quinta-feira 
que o Tribunal de Contas da União 
(TCU) tem competência para decla-
rar a inidoneidade de empresas que 
queiram firmar contratos com a ad-
ministração pública. O Artigo 46 da 
Lei Orgânica do TCU prevê a declaração 
de inidoneidade, é constitucional. A 
competência foi questionada por uma 
empresa de informática que foi impe-
dida pelo tribunal de firmar contratos 
com o governo. Por maioria de votos, 
os ministros entenderam que a Cons-
tituição deu poderes ao TCU para 
fiscalizar e reprimir fraudes. 

O percentual de che-
ques devolvidos pela se-
gunda vez por falta de fun-
dos em abril atingiu 2,26%. 
No mesmo período do ano 
passado, o registro de de-
voluções chegou a 2,13%. 
De acordo com a empresa 
de consultoria Serasa Expe-
rian, foi o pior índice regis-
trado no quarto mês do ano 
em toda a série histórica, 
iniciada em 1991.

 Segundo os economis-
tas da Serasa, o recorde de 
inadimplência com cheques 
no mês de abril pode ser ex-
plicado pela queda da renda 
real dos consumidores e por 
causa da expansão das taxas 

de desemprego em todo o 
país, além da pressão da in-
flação. Para os economistas, 
o desemprego e a alta da in-
flação afetam a capacidade 
de pagamento dos consumi-
dores e provocam a elevação 
da inadimplência em diver-
sas modalidades, inclusive 
nos cheques.

O Estado do Amapá lide-
rou o ranking nacional dos 
cheques sem fundos no pri-
meiro quadrimestre de 2015, 
com 23,22% das devoluções. 
São Paulo foi o Estado com o 
menor percentual (0,93%). 

A região Norte liderou 
o ranking no período, com 
6,98% das devoluções. O Su-
deste registrou o menor per-
centual, com 1,33%.

Da Agência Brasil 

Dilma: sem a introdução de contrapartida de proteção não é possível ampliar crédito para trabalhador

FoTo: Reprodução/Internet

A presidente Dilma 
Rousseff vetou o aumento 
do crédito consignado, que 
passaria de 30% para 40% 
da renda do trabalhador. 
Ela entendeu que “sem a in-
trodução de contrapartidas 
que ampliassem a proteção 
ao tomador do empréstimo, 
a medida proposta poderia 
acarretar um comprometi-
mento da renda das famílias 
para além do desejável e de 
maneira incompatível com 
os princípios da atividade 
econômica”.

 A presidente reforça 
sua posição ao justificar que 
“a proposta levaria, ainda, à 
elevação do endividamento 
e poderia resultar na amplia-
ção da inadimplência, preju-
dicando as próprias famílias 
e dificultando o esforço atual 
de controle da inflação”.

Dilma Rousseff também 
sancionou, com vetos, a Lei 
13.126 que autoriza o Ban-
co Nacional de Desenvolvi-
mento (BNDES) receber do 
Tesouro Nacional R$ 30 bi-
lhões. A medida foi aprovada 
pelo Congresso Nacional em 
abril. Um dos vetos mantém 
o sigilo das operações de 
crédito do banco, defendida 
pelo Senado Federal. Os ve-
tos foram publicados ontem 
no Diário Oficial da União . 

Para a presidente, a di-
vulgação ampla e irrestrita 
das informações das opera-
ções de apoio financeiro do 
BNDES feriria sigilos ban-
cários, empresariais e pre-
judicaria a competitividade 
das empresas brasileiras no 
mercado global de bens e 
serviços, uma vez que “evi-
denciaria aspectos privativos 
e confidenciais da política de 
preços praticada pelos expor-
tadores brasileiros em seus 
negócios internacionais.”

De acordo com a justi-
ficativa pelo veto, o BNDES 
já divulga em transparência 
diversas informações a res-
peito de suas operações, tais 
como clientes, projetos e, no 
caso de operações internas, 
os valores contratados em 
cada empréstimo. Além dis-
so, aponta “vício de incons-
titucionalidade formal” no 
texto, “pois o sigilo das ope-
rações de instituições finan-
ceiras é matéria de lei com-
plementar.”

Outros vetos são relati-
vos ao refinanciamento de 
dívidas de mutuários com 
renda anual acima de R$ 2,4 
milhões no segmento de 
transporte rodoviário de car-
ga, sem subvenção de juros 
pela União por ampliar “con-
sideravelmente o escopo de 
refinanciamento ao incluir 
empresas de todos os portes, 
o que traria impactos finan-
ceiros negativos” para o ban-
co de fomento.

Dilma veta a ampliação do 
consignado para o trabalhador

EMPRÉSTIMo

Daniel Lima 
e Pedro Peduzzi 
Repórteres da Agência Brasil

Ivan Richard 
Repórteres da Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) e a 
Procuradoria da Fazenda Na-
cional (PFN) desarticularam 
ontem, no Distrito Federal, 
esquema de fraudes envol-
vendo a cobrança judicial de 
créditos públicos inscritos 
em dívida ativa. 

As pessoas envolvidas 
estão sendo acusadas de 
lavagem de capitais, forma-
ção de quadrilha e falsidade 
ideológica. O golpe era co-
mandado por gestores de 
um grupo empresarial que 
atua no ramo de transportes 
e turismo. De acordo com a 
Polícia Federal, por meio de 
empresas de fachada, os ges-
tores do grupo empresarial 
movimentaram cerca de R$ 
900 milhões que deveriam 
ter sido usados para quitar 
débitos fiscais e tributários. 
A Procuradoria da Fazenda 

Nacional afastou da gestão 
do grupo empresarial os sus-
peitos de comandar o esque-
ma. Para ocupar o lugar dos 
gestores foi nomeado, pela 
PFN, um auditor fiscal. 

A operação, denomina-
da Patriota, envolve o cum-
primento de 29 mandados 
judiciais, sendo 18 de busca e 
apreensão e 11 de condução 
coercitiva. De acordo com a 
Polícia Federal, o nome da 
operação é uma referência a 
um hotel, de mesmo nome, 
que pertence ao grupo em-
presarial investigado. 

A Polícia Federal realizou, 
no último dia 14, a operação 
Coin Flip, que teve por obje-
tivo combater uma quadrilha 
investigada por derrame de 
moeda falsa em Brasília. Até o 
momento, já são 72 casos sob 
investigação da Polícia Federal 
no Distrito Federal. No total, 
foram cumpridos 16 manda-
dos de busca e apreensão.

PF desarticula esquema 
de fraude contra o Fisco

PREJUÍZo DE R$ 900 MI

O Ministério do Pla-
nejamento informou on-
tem que a equipe eco-
nômica aumentou para 
1,2% a previsão de re-
tração do Produto Inter-
no Bruto (PIB, soma das 
riquezas produzidas no 
país) em 2015. Anterior-
mente, o governo previa 
para este ano contração 
de 0,9%.

A estimativa para a 
inflação oficial pelo Ín-
dice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA) subiu levemente, 
de 8,2% para 8,26%. O 
governo projeta ainda 
dólar comercial em R$ 3,22 
no fim do ano.

As previsões são da 
Secretaria de Política 

Econômica do Ministério 
da Fazenda, mas foram 
divulgadas pelo minis-
tro do Planejamento, 
Nelson Barbosa. Para o 
ministro, os números es-
tão em linha com as pro-
jeções do mercado. Se-
gundo ele, a economia 
voltará a se recuperar no 
segundo semestre.

“A queda da ativi-
dade está concentrada 
no primeiro semestre. 
No segundo, [a econo-
mia] deve voltar a cres-
cer e ganhar força no 
fim do ano. A previsão 
do mercado hoje é ne-
gativa. Ela reflete a rea-
lidade de retração nos 
seis primeiros meses do 
ano, com recuperação 
no segundo, parecido 
com o que ocorreu em 
2009”, acrescentou Bar-
bosa.

Governo aumenta 
para 1,2% a retração

PRoDUTo INTERNo BRUTo

Wellton Máximo 
e Marcelo Brandão 
Repórteres da Agência Brasil

Mais de 200 produtos 
terão redução de impostos, 
graças a duas resoluções 
da Câmara de Comércio 
Exterior (Camex). As me-
didas que envolvem 209 
produtos devem gerar in-
vestimentos industriais de 
cerca de R$ 700 milhões no 
país e constam na publi-
cação do Diário Oficial da 
União de ontem.

A Resolução nº 44 de 
2015 reduziu a alíquota do 
Imposto de Importação de 
203 ex-tarifários de bens 
de capital para 2%, na qual 
174 são pedidos novos e 29, 
pedidos de renovações.

Já a Resolução nº 45 
de 2015 reduziu a tarifa de 
seis ex-tarifários para bens 
de informática e telecomu-
nicações para 2%, sendo 4 
novos pedidos e 2 pedidos 
de renovações. 

Os investimentos glo-
bais e os investimentos 
relativos às importações 

dos equipamentos vincu-
lados aos 209 ex-tarifários 
serão, respectivamente, de 
US$ 732.314.613 e US$ 
320.529.821. Quanto ao 
primeiro tipo de investi-
mento, os principais se-
tores contemplados são: 
energia (18,16%), auto-
motivo (15,30%), eletroe-
letrônico (11,13%), bens 
de capital (9,16%), auto-
peças (8,15%), indústria 
de fumo (5,97%), agro-
negócio (2,64%), outros 
(2,43%), farmacêutico/quí-
mico (2,35%), alimentício 
(2,23%) e mineração (2%).

China
Cerca de um terço das 

importações beneficiadas 
virá da China, o que re-
presenta 34,97%. Os de-
mais países são Alemanha 
(18%), Estados Unidos 
(16,62%), Itália (10,97%), 
França (6,27%), Portugal 
(2,18%) e Índia (1,59%). O 

regime de ex-tarifários visa 
estimular os investimentos 
para ampliação e reestru-
turação do setor produtivo 
nacional de bens e serviços, 
por meio da redução tem-
porária do Imposto de Im-
portação de bens de capital 
e bens de informática e te-
lecomunicações sem produ-
ção no Brasil.

Critérios
Cabe agora ao Comitê 

de Análise de ex-tarifários 
(Caex) verificar a inexistên-
cia de produção nacional e 
o mérito dos pleitos tendo 
em vista os objetivos pre-
tendidos, os investimentos 
envolvidos e as políticas go-
vernamentais de desenvol-
vimento. 

As fabricantes brasilei-
ras de máquinas e equipa-
mentos industriais também 
estão participando do pro-
cesso de análise de produ-
ção nacional.

Importação: imposto para mais 
de 200 produtos é reduzido 
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Governo anuncia quase 
R$ 70 bilhões para 
contingenciamento
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“UM dos MaioRes estadistas da PaRaíba”

150 anos do presidente Epitácio

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB) rece-
be o nome de Casa Epitácio 
Pessoa. Não à toa, pois este 
foi o paraibano com atua-
ção de maior projeção tanto 
dentro quanto fora do país. 
Foi o deputado Raymundo 
Asfora o autor do projeto de 
lei, ainda na década de 1960, 
que concedeu à sede do Po-
der Legislativo paraibano 
o nome deste conterrâneo 
ilustre. O paraibano exerceu 
os mais altos cargos na Re-
pública, desempenhou mis-
sões no Exterior e conseguiu 
atuar nos três poderes do 
país. Epitácio foi presidente 
da República, do Supremo 
Tribunal Federal e parla-
mentar federal constituinte. 

O presidente da ALPB, 
Adriano Galdino (PSB), des-
tacou a projeção interna-
cional de Epitácio Pessoa, 
como grande político, gestor 
público e um dos maiores 
estadistas que a Paraíba já 
teve. “Temos o orgulho de 
receber em nossa Casa o 
nome deste paraibano com 
uma trajetória repleta de 
glórias. Muito nos envaidece 
e também aumenta a nossa 
responsabilidade de contri-
buir cada vez mais com o 
desenvolvimento da nossa 
Paraíba”, afirmou Galdino.

Epitácio Lindolfo da Sil-
va Pessoa, nasceu em Umbu-

zeiro, no dia 23 de maio de 
1865. Filho do coronel José 
da Silva Pessoa, senhor de 
engenho e de Henriqueta de 
Lucena, era o caçula de cin-
co irmãos. Epitácio deixou a 
Paraíba em 1873, acompa-
nhando os pais, com destino 
a Recife. 

Em 1919, Epitácio foi 
candidato a presidente da 
República, enfrentando Rui 
Barbosa, que adquirira pro-
jeção como “Águia de Haia”, 
referência ao brilhantismo 
com que se portou, na ora-
tória, ao participar de Con-
ferência multilateral. Na 
época da disputa eleitoral 
travada no Brasil, Epitácio 
estava na Europa, chefiando 
a delegação brasileira à Con-
ferência de Versalhes.

Os chefes políticos nos 
Estados se incumbiam de 
arregimentar adeptos e elei-
tores para os postulantes de 
suas preferências. A eleição 
foi realizada sem a presença 
de Epitácio em palanques 
e nem mesmo nas ruas do 
Rio de Janeiro, a metrópole 
do país. No dia 13 de abril, 
Epitácio Pessoa – candidato 
oficial – venceu as eleições 
com 249.324 votos, contra 
118.303 de Rui Barbosa. A 
repercussão fora enorme na 
Europa, relatam historiado-
res do período, lembrando 
que Epitácio vencera Rui 
Barbosa com o dobro da sua 
votação, sem sair de Paris. 

Grandes homenagens 
foram tributadas a Epitá-
cio na Europa e nos Esta-
dos Unidos, onde passou de 

FOTO: Divulgação/Presidência da República
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Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, além dos deputados, estão juntos contra a crise hídrica

Sob seu comando foram construídos 1.00 km de vias férreas 

Paraibano que dá nome 
à Assembleia Legislativa 
teve projeção internacional

regresso ao Brasil. Houve 
surpresa e espanto gerais, 
também, na composição do 
ministério, quando Epitácio 
Pessoa recrutou civis para 
pastas militares, a exemplo 
de Pandiá Calógeras no mi-
nistério da Guerra. O gover-
no de Epitácio foi avaliado 
como operoso e dinâmico. 

Para a Justiça, ele nomeou 
Alfredo Pinto, que era par-
tidário de Rui e fora um dos 
fiscais da oposição no Distri-
to Federal. Diante de resis-
tências ensaiadas, o então 
governante liquidou a ques-
tão enfatizando: ‘A escolha 
dos auxiliares é função pri-
vativa do presidente’.

Gestão moderna
Epitácio realizou uma 

administração notável nos 
assuntos militares e bastan-
te empreendedora na Viação 
(1.200 quilômetros de vias 
férreas). Foi pioneira, tam-
bém, na convivência com as 
secas, ponto essencial do seu 
programa. Oriundo do Nor-
deste, identificado com suas 
angústias, quis Epitácio ser 
o salvador da sua desafortu-
nada gente e, ao entregar o 
comando das obras ao enge-
nheiro Miguel Arrojado Lis-
boa, a ordem foi de construir 
açudes. Com rapidez, técnica 
estrangeira, enorme quan-
tidade de material importa-
do, abriram-se no Nordeste 
500 quilômetros de estradas 
de ferro, 205 açudes e 220 
poços. Na gestão de Epitá-
cio houve a celebração do 
centenário da Independên-
cia do Brasil, com exposição 
concorrida no Rio de Janeiro, 
a vinda dos reis da Bélgica, 
a realização da Semana de 
Arte Moderna e a fundação 
da primeira universidade 
brasileira. 

Em 15 de novembro de 
1922, Epitácio transmitiu o 
cargo ao novo presidente, 
Artur Bernardes, e assumiu 
em seguida o cargo de Juiz da 
Corte Internacional de Haia, 
na Holanda. Epitácio vinha 
pouco à Paraíba, embora ti-
vesse apego à terra natal que 
representou como deputado 
federal e senador. Isto não 
o impediu de acompanhar 
atentamente a condução dos 
destinos políticos e adminis-

trativos do Estado, tornando-
se chefe político respeitado e 
prestigiado, árbitro de confli-
tos entre tendências que gra-
vitavam sob sua órbita. Ele 
ocupou a secretaria-geral do 
primeiro governo republica-
no da Paraíba, o de Venâncio 
Neiva, em 1890, quando foi 
eleito deputado federal aos 
25 anos. Era deputado fede-
ral, mas o Congresso estava 
fechado por Floriano Peixoto, 
que decretara estado de sítio. 

Há quem afirme que, 
mesmo ausente da Paraíba, 
Epitácio “fez” os governado-
res desde Camilo de Holanda 
a João Pessoa, este sobrinho 
de sua estima, que acabou 
sendo assassinado no Recife 
em 1930 pelo advogado João 
Dantas, seu inimigo pessoal 
e político. Nos últimos dias 
de sua existência, Epitácio 
Pessoa esteve enfermo. Sua 
morte foi repentina, em Cor-
rêas, no Rio de Janeiro, no 
dia 13 de fevereiro de 1942. 
Nas solenidades alusivas ao 
centenário de nascimento 
de Epitácio, os seus restos 
mortais foram transladados 
para João Pessoa e guarda-
dos numa cripta construída 
ao lado direito do hall de 
entrada do Palácio da Justi-
ça. A Assembleia Legislativa 
da Paraíba passou a deno-
minar-se “Casa de Epitácio 
Pessoa”, graças a um projeto 
de autoria do então depu-
tado Raymundo Asfora, do 
PTB, aprovado na década de 
60. Um nome que traz ainda 
mais força para esta que é a 
casa do povo paraibano.

As ações da Secretaria de Educa-
ção e Cultura (Sedec) de João Pessoa 
foram apresentadas durante a segun-
da audiência pública em torno da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
para exercício de 2016, realizada on-
tem pela secretária Edilma Ferreira 
na Câmara Municipal de João Pessoa 
(CMJP). Edilma garantiu a construção 
de escolas na Zona Sul da cidade e a 
ampliação do grupo de escolas em 
tempo integral.

De acordo com a secretária, as re-
giões entre Mangabeira e Valentina 
de Figueiredo serão beneficiadas com 
a construção de unidades educacionais 
com toda infraestrutura para leitura, 
prática de esporte e lazer. Ela ainda 
anunciou a construção de cinco escolas 
de Tempo Integral nas localidades do 
Alto do Mateus, João Paulo II, Mumba-
ba (Cidade Verde), Gramame (Colinas 
do Sul) e Loteamento Colinas do Sul II. 
Atualmente, João Pessoa conta com 95 
escolas, sendo 14 em tempo integral.

Outras metas apresentadas tratam 
das ações que serão mantidas, como 
a manutenção e as reformas das uni-
dades educacionais; a ampliação dos 
equipamentos esportivos dessas uni-
dades; o fornecimento de fardamento 
e kit educação para os alunos; os prê-
mios “Escola Nota Dez” e “Crei Nota 
Dez”, para incentivar o trabalho rea-
lizado nas instituições; a ampliação da 
frota escolar para atender alunos que 
moram em localidades distantes de 
suas escolas; alimentação escolar de 
qualidade; ecoterapia; internet nas es-
colas; manutenção das câmeras de mo-
nitoramento dos estabelecimentos de 
ensino; e o Passe Legal para a família 
dos estudantes especiais.

Funjope
O diretor executivo da Fundação 

Cultural de João Pessoa (Funjope), 
Maurício Burity, destacou a perma-
nência de investimentos de mais de 
R$ 4 milhões para a área de audio-
visual da capital, além da duplica-
ção do fomento para os editais de 
cultura da cidade. O gestor também 
apresentou as prioridades do Fundo 
Municipal de Cultura (FMC) .

Maurício Burity informou que, 
dos R$ 4.530.000,00 aplicados no au-
diovisual da capital, R$ 3.375.000,00 
advieram de parceria com a Agên-
cia Nacional de Cinema (Ancine) e 
R$ 1.155.000,00 de recursos próprios. 
Já os editais de projetos culturais são 
contemplados através de recursos 
fomentados pelo Edital de Cultura 
Popular e pelo Edital Valfredo Rodri-
gues (R$ 3.300.000,00). “Através do 
FMC aportado pela Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa (PMJP), existe 
o apoio de diversas manifestações 
culturais em nossa cidade. Inclusive 
mais do que dobramos os investi-
mentos para os editais de projetos 
de cultura, passamos de R$ 1 milhão 
para mais de R$ 3 milhões.

Também participaram da audi-
ência os vereadores Raoni Mendes 
(PDT), Renato Martins (PSB) e Eli-
za Virgínia (PSDB). Na audiência, 
também expuseram suas metas a 
Unidade Gestora da Estação Cabo 
Branco – Ciência, Cultura e Artes; 
Fundo de Manutenção da Estação 
Cabo Branco; Secretaria Municipal 
de Juventude, Esporte e Recreação 
(Sejer); Secretaria de Meio Ambien-
te (Semam); e o Fundo Municipal do 
Meio Ambiente.

PMJP apresenta metas para 2016
edUCaÇÃo e CULtURa

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB), através da 
Frente Parlamentar da Água, 
realizou ontem audiência pú-
blica no auditório João Eudes 
onde foi debatido o problema 
da escassez de água nos mu-
nicípios mais atingidos pela 
estiagem. Compareceram à 
reunião 35 prefeitos, vice-pre-
feitos e vereadores, além de 
dez deputados.

Presidida pelo deputado 
Jeová Campos (PSB), a reunião 
teve a participação dos deputa-
dos Estela Bezerra (PSB), Jan-
duhy Carneiro (PTN), Renato 
Gadelha (PSC), Gervásio Maia 
(PMDB), Charles Caramaense 
(PSL), Branco Mendes (PEN), 
João Gonçalves (PSD), Edmil-
son Soares (PEN) e Ricardo 
Barbosa (PSB), bem como o 
coronel do Exército Carlos Al-
berto.

Diversos prefeitos se 
pronunciaram relatando seus 
problemas de falta d’água e 
cobraram do Governo Federal 
mais recursos emergenciais 
para a contratação de carros-
-pipa. Os gestores municipais 
destacaram a iniciativa da As-
sembleia Legislativa pela cria-
ção da Frente Parlamentar da 
Água que será o porta-voz dos 
municípios na marcha de Bra-
sília na próxima semana. Eles 
defenderam que o trabalho da 
Frente seja permanente.

Jeová Campos, avalia que 
a reunião foi produtiva porque 
reuniu cerca de 35 prefeitos e 
representantes de municípios. 
“A sede é incompatível com 
a espera. O encontro serviu 
também para articular o maior 
número de prefeitos para re-
presentar a Paraíba na capital 
federal”, resumiu.

A deputada Estela Bezerra 
destacou que o Governo do Es-
tado tem um plano de seguran-
ça hídrica não só para esse mo-
mento de estiagem e cobrou 
da bancada paraibana união 
no sentido de reivindicar com 
veemência junto ao Governo 
Federal ações concretas.

A prefeita de Cajazeiras, 
Denise Albuquerque, e a pre-
feita de Monte Horebe, Cláu-
dia Dias, apelaram aos colegas 
prefeitos que não deixem de ir 
a Brasília, participar da marcha 
de forma unida e cobrando em-
penho dos deputados federais 
e dos senadores da Paraíba. 
“Todos os prefeitos da Paraíba 
deveriam ir a Brasília, porque a 
dificuldade do nosso povo com 
relação à água é grande, deve-
mos acordar o Governo Fede-
ral e ir para a luta”, pontuou 
Denise Albuquerque.

Frente Parlamentar da Água 
prepara marcha em Brasília

aUdiÊNCia PÚbLiCa
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Governo anuncia contingenciamento 
de R$ 69,9 bi para tentar superávit
Limite de gastos de cada 
ministério é imposto para 
equilibrar contas do país

Quando o capital humano passa a ser valorizado e 
incluído nas políticas econômicas, a economia então passa 
a fazer pleno sentido. Aos economistas modernos que 
pautam suas ações a partir dessa linha de pensamento, 
cabe anunciar, em alto e bom som, o que Edmund Phelps, 
laureado com o Nobel, diz com bastante propriedade: 
“a boa economia é a que satisfaz a aspiração a uma vida 
boa”.

Portanto, se os economistas têm uma “função” bem 
definida na sociedade essa é, certamente, a de se envolver 
no processo de transformação econômica e social a 
partir da inclusão dos excluídos e da valorização das 
pessoas.

Não tenhamos dúvidas que só haverá inclusão plena, 
verdadeira e consistente, quando as ações econômicas 
promoverem essa urgente transformação. Sem inclusão, 
definitivamente, não há progresso que se realize; não há 
desenvolvimento, na acepção do termo.

O desenvolvimento, em suas múltiplas 
manifestações, não é uma questão de ter, mas, sim, de 
ser. Gandhi argumentou que o desenvolvimento seria 
bom e justo somente se elevasse a condição dos mais 
modestos. O padre Louis Joseph Lebret pontuou que o 
desenvolvimento não deve ser visto apenas pelo prisma 
econômico (acúmulo material), mas, também pelo 
social, ético, político, moral. Adam Smith, preocupado 
em estudar os fundamentos que condicionam à riqueza 
das nações, afirmou que a verdadeira riqueza deve ser 
avaliada pelo padrão de vida das famílias.

Para se obter verdadeiro e pleno desenvolvimento 
econômico é fundamentalmente essencial que a economia 
faça a inclusão e valorização dos indivíduos.

Essa inclusão passa indubitavelmente por avaliar 
o padrão de vida das famílias. Quando se pensa em 
“inclusão”, deve-se ter em conta que esse termo está 
associado ao alcance de bem-estar. É pela inclusão 
das pessoas que, com exatidão, se convenciona medir 
o eixo da liberdade e da melhoria de vida de cada 
um. Isso implica, antes, captar a realidade social, 
transformando-o.

Dito de outra forma, esse deve ser o foco principal 
das preocupações econômicas. Não por acaso, é consenso 
afirmar que o crescimento econômico vem acompanhado 
por um florescimento das liberdades.

Essa tal liberdade somente alcança plenitude 
quando incorpora em seu arcabouço o mais importante 
imperativo: a justiça social. Por sua vez, justiça social é a 
outra maneira conhecida de chamar uma economia que 
esteja sintonizada à ideia central que coloca o progresso 
econômico a serviço dos mais pobres, dos mais humildes, 
dos mais necessitados.

Não é possível pensar em desenvolvimento sem, 
antes, valorizar o capital humano, assim como também 
não é possível falar com seriedade em crescimento de 
liberdades e de justiça social sabendo que um terço da 
humanidade permanece mergulhado na miséria, numa 
abjeta condição de vida.

Urge soluções engendradas no seio da própria 
economia para pôr fim a essa ignomínia, pois a economia 
é uma ciência social e uma atividade produtiva que dispõe 
de todos os requisitos para melhorar substancialmente a 
vida daqueles que tanto necessitam de ajuda num mundo 
marcado pela desigualdade.

Continuar postergando a solução desse enorme 
e desumano problema (fome-miséria-exclusão-
desigualdade), é procrastinar a escala de valores evolutiva 
da vida; antes disso, é afrontar a capacidade de viver em 
equilíbrio, em harmonia, em bem-estar.

Se todo problema social exige, antecipadamente, 
uma solução econômica, que a Economia (ciência e 
atividade) esteja à altura de resolver essa sandice 
chamada desigualdade social.

Há que se entender, antes, o real e verdadeiro 
significado do termo desenvolvimento, para que se possa 
então desenhar política econômica capaz de atenuar os 
desequilíbrios sociais.

Uns dizem que a melhor política de desenvolvimento 
seria aquela capaz de enriquecer os indivíduos. Outros, 
mais preocupados com a realidade social, apontam que a 
melhor política é aquela que elimina a pobreza dos mais 
necessitados.

Esses últimos estão ao lado dos que pensam ser 
necessário, antes de qualquer outra coisa, destruir os 
alicerces da pobreza, a fim de solidificar uma economia 
com capacidade de prosperar, sem as manchas sociais da 
fome, da miséria e da exclusão social.

Quem está desse lado sabe bem que uma economia 
vai mal e regride quando a especulação e as artimanhas, 
por exemplo, do mercado financeiro, se tornam mais 
atrativas que a criação de novas atividades que nascem 
de novas ideias que, por sua vez, está centralizada na 
valorização do capital humano, do trabalho individual e 
das ações de cada um de nós.

(Reproduzido de adital.org.br)

de Oliveira
Marcus Eduardo

A boa economia

O Governo federal deci-
diu contingenciar R$ 69,946 
bilhões do Orçamento Geral 
da União como parte do es-
forço fiscal para equilibrar 
as contas públicas do país. 
O número foi divulgado on-
tem pelo Ministério do Pla-
nejamento. O objetivo do 
governo é atingir a meta de 
superávit primário de 1,2% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) neste ano. O detalha-
mento sobre os cortes deve-
rá ser feito pelo ministro do 
Planejamento, Orçamento 
e Gestão, Nelson Barbosa, e 
pelo secretário do Tesouro 
Nacional, Marcelo Barbosa 
Saintive.

O contingenciamento 
(retenção dos gastos) e o es-
tabelecimento de um limite 
de despesas de cada minis-
tério constam de decreto pu-
blicado em edição extraor-
dinária do Diário Oficial da 
União. Segundo a Lei Orça-
mentária de 2015, venceu 
ontem o prazo para edição 
do decreto. A cada dois me-
ses, o tamanho do corte po-
derá ser reavaliado.

O governo aguardava a 
aprovação de medidas en-
caminhadas ao Congresso 
Nacional para anunciar o 
contingenciamento e definir 
como faria o reequilíbrio das 
contas. Com o atraso das vo-
tações, teve de estabelecer a 

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com o corte em pastas importantes, como Saúde e Educação, avaliação de Dilma pode cair ainda mais
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retenção dos gastos a partir 
de hoje, como determina a 
Lei Orçamentária.

Na quinta-feira, 21, o 
governo deu mais um passo 
para fechar um acordo com 
o objetivo de aprovar as me-
didas provisórias do ajuste 
fiscal no Congresso Nacional. 
O contingenciamento poderá 
ser reduzido ao longo do ano 
caso aumentem as estima-
tivas de receita da União ou 
melhorem as projeções para 
a economia em 2015.

Mesmo com o anúncio de 
ontem, a demora na votação 
das medidas do ajuste fiscal 
se refletirá na arrecadação 

dos próximos meses, aumen-
tando o impacto das desone-
rações nos cofres federais. 
A avaliação é de Claudemir 
Malaquias, chefe do Centro 
de Estudos Tributários da Re-
ceita federal. Na  quinta-feira 
Malaquias divulgou o resulta-
do da arrecadação, que regis-
trou o menor resultado para 
o mês de abril em cinco anos: 
R$ 109,241 bilhões. Houve 
queda de 4,62% em relação 
a abril de 2014, descontada a 
inflação oficial.

Inicialmente, o ministro 
da fazenda, Joaquim Levy, 
tinha previsto uma arreca-
dação extra com elevação de 

tributos próxima de R$ 20,6 
bilhões. Em janeiro deste 
ano, o governo anunciou o 
ajuste fiscal e fez mudanças 
no Programa de Integração 
Social (PIS) e na Contribui-
ção para o financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) 
sobre os combustíveis, além 
de adiantar o retorno da 
Contribuição para Interven-
ção no Domínio Econômico 
(Cide).

O aumento da taxação 
dos lucros dos bancos, que 
consta de medida provisória 
publicada hoje, renderá de 
R$ 3 bilhões a R$ 4 bilhões 
extras.

Crescimento para o segundo semestre

PAC terá R$ 25,9 bilhões bloqueados

Foto: José Cruz/Agência Brasil

Ministro avalia que os números estão em linha com as projeções

Cidades, Educação 
e Saude à frente

O Ministério do Plane-
jamento informou ontem 
que a equipe econômica au-
mentou para 1,2% a previ-
são de retração do Produto 
Interno Bruto (PIB, soma 
das riquezas produzidas no 
país) em 2015. Anterior-
mente, o governo previa 
para este ano contração de 
0,9%.

A estimativa para a 
inflação oficial pelo Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
subiu de 8,2% para 8,26%. 
O governo projeta ainda dó-
lar comercial em R$ 3,22 no 
fim do ano.

As previsões são da 
Secretaria de Política Eco-
nômica do Ministério da 
fazenda, mas foram divul-
gadas pelo ministro do Pla-
nejamento, Nelson Barbosa. 
Para o ministro, os núme-
ros estão em linha com as 
projeções do mercado e a 
economia voltará a se recu-

Os ministérios das Cida-
des, da Saúde e da Educação 
lideraram os cortes no Or-
çamento Geral da União de 
2015, de acordo com anúncio 
feito há pouco pelo Ministé-
rio do Planejamento. Juntas, 
as três pastas concentraram 
54,9% do contingenciamento 
(bloqueio) de R$ 69,946 bi-
lhões de verbas da União.

No Ministério das Ci-
dades, o corte chegou a 
R$ 17,232 bilhões. Na Saúde, 
o bloqueio atingiu R$ 11,774 
bilhões. Na Educação, o con-
tingenciamento totalizou 
R$ 9,423 bilhões. Em seguida, 
vêm os ministérios dos Trans-
portes (R$ 5,735 bilhões) e da 
Defesa (R$ 5,617 bilhões).

Mesmo com o contingen-
ciamento, o governo garantiu 
que os principais programas 
sociais estão preservados. 
Segundo o Ministério do Pla-
nejamento, o orçamento do 
Ministério da Educação conti-
nuará com valor acima do mí-
nimo estabelecido pela Cons-
tituição em R$ 15,1 bilhões.

Na Saúde, o orçamen-
to também ficará acima do 
mínimo constitucional em 
R$ 3 bilhões, com recursos 
assegurados para o Sistema 
Único de Saúde e os progra-
mas Mais Médicos e farmá-
cia Popular. De acordo com o 
Ministério do Planejamento, 
no Ministério do Desenvolvi-
mento Social o valor preserva 
o Bolsa família, com R$ 27,7 
bilhões, e mantém os demais 
programas do Plano Brasil 
sem Miséria.

Principal programa de 
investimentos do Gover-
no federal, o Programa de 
Aceleração do Crescimen-
to (PAC) sofreu corte de R$ 
25,9 bilhões, respondendo 
por 37% do contingencia-
mento de R$ 69,9 bilhões 
no Orçamento de 2015. De 
acordo com o Ministério do 
Planejamento, o cronograma 
de investimentos preservará 
projetos estruturantes e em 
fase de conclusão.

Com o bloqueio de ver-
bas, o orçamento do PAC 
em 2015 foi reduzido para 
R$ 40,5 bilhões. O governo 
poderá ainda empenhar (au-
torizar) gastos de R$ 39,3 bi-
lhões, mas parte dessas auto-
rizações pode ser executada 
somente em 2016, transfor-
mando-se em restos a pagar 
– verba de um ano gasta no 
exercício fiscal seguinte.

Segundo o Ministério 
do Planejamento, os inves-

timentos prioritários do 
PAC serão poupados. A lis-
ta de investimentos fora do 
corte inclui o Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida, obras 
em andamento de sanea-
mento e de mobilidade ur-
bana, projetos de combate à 
crise hídrica, construção de 
rodovias e ferrovias, obras 
nos principais portos, am-
pliação de aeroportos prio-
ritários e o Plano Nacional 
de Banda Larga.

perar no segundo semestre.
“A queda da atividade 

está concentrada no primei-
ro semestre. No segundo, 
[a economia] deve voltar a 
crescer e ganhar força no 
fim do ano. A previsão do 
mercado hoje é negativa. 
Ela reflete a realidade de 
retração nos seis primeiros 
meses do ano, com recupe-
ração no segundo, pareci-

do com o que ocorreu em 
2009”, acrescentou.

Barbosa disse que o 
governo tem uma estraté-
gia para que o país volte 
gradativamente a crescer. 
O ajuste fiscal, com corte de 
despesas e aumento das re-
ceitas do governo é, segun-
do o ministro, a etapa inicial 
do processo de retomada da 
expansão econômica. 
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Refém inglês diz que jihadistas
programam atentado aos EUA

O refém britânico do 
grupo Estado Islâmico (EI, 
ex-Isis), John Cantlie, afir-
mou em uma reportagem 
do grupo que os extremis-
tas preparam um ataque 
“sem precedentes” contra 
os Estados Unidos.

Utilizado como repórter 
pelos terroristas em vários 
vídeos, John Cantlie escre-
veu um artigo na revista 
“Dabiq”, criada pelo EI, di-
zendo que uma arma nucle-
ar “importada” do Paquistão 
ou “algumas toneladas de 
explosivos” irão “ridicula-
rizar os ataques do passa-
do”. A menção é uma clara 
referência aos atentados 
do dia 11 de setembro de 
2001, realizados pela Al-
-Qaeda em Nova York e em 
Washington.

Segundo a matéria, o 
armamento seguiria do Pa-
quistão e utilizaria as rotas 
do tráfico de drogas e de 
pessoas através da Líbia, Ni-
géria, América do Sul e Mé-
xico para chegar ao territó-
rio norte-americano. Além 
disso, a revista jihadista 
ainda celebrou o ataque 
ocorrido no Texas contra 
uma exposição de caricatu-
ras de Maomé, no início de 

maio. Já naquele momento, 
o EI assumiu o ataque e dis-
se que o que estava por vir 
seria “ainda mais doloroso 
e amargo”. 

Obama admite revés
O presidente Barack 

Obama afirmou que a toma-
da da cidade iraquiana de 
Ramadi, pelo Estado Islâmi-
co foi um “retrocesso táti-
co”, mas que a “guerra con-
tra o grupo extremista não 
está perdida”. O Estado Islâ-
mico avançou sobre Ramadi 
e anunciou ter conquistado 
também a cidade histórica 
síria de Palmira.

“Não acho que esta-
mos perdendo”, disse no 
último dia 21 o presiden-
te dos Estados Unidos em 
uma entrevista à revista 
The Atlantic, amplamente 
repercutida por outros ve-
ículos de comunicação nos 
Estados Unidos.

Ele admitiu que houve 
um revés das forças mili-
tares que atuam contra o 
Estado Islâmico na região, 
mas ponderou que a cidade 
de Ramadi era um ponto 
vulnerável da região. Des-
de agosto de 2014, a coliga-
ção liderada pelos Estados 
Unidos conseguiu atingir 
mais de 6 mil alvos do gru-
po extremista no Iraque e 
na Síria.

O presidente norte-ame-
ricano não enviou tropas 
para o Iraque, mas a queda de 

Ramadi levou alguns setores 
de oposição, especialmente 
Republicanos, e a imprensa a 
questionar a estratégia ado-
tada por Obama.

Na entrevista, ele afir-
mou que as forças de se-
gurança iraquianas neces-
sitam de mais formação. 
“O treinamento das forças 
de segurança no Iraque, os 
prédios militares e o siste-
ma de comando e controle 
não estão sendo suficien-
temente rápidos na região”, 
acrescentou Obama.

A presença militar dos 
norte-americanos em mo-
mentos anteriores foi bas-
tante criticada, mas as de-
clarações de Barack Obama 
e o retorno do debate sobre 
a decisão do presidente de 
não enviar tropas ocorrem 
no mesmo dia em que as 
Forças Armadas dos Esta-
dos Unidos reconheceram, 
pela primeira vez, a exis-
tência de vítimas civis dos 
bombardeamentos que fi-
zeram no Iraque e na Síria.

Em comunicado divul-
gado na última quinta-feira, 
o general norte-americano 
James Terry reconheceu 
que um ataque lançado 
em Harim, na Síria, em no-
vembro de 2014, acabou 
atingindo e matando duas 
crianças sírias. 

“Lamentamos essas mor-
tes, apesar de não terem sido 
intencionais”, afirmou o co-
municado.

John Cantlie revelou que 
serão usadas toneladas 
de explosivo nos ataques

Da Ansa Brasil

A presidente Dilma 
Rousseff desembarca na 
próxima segunda-feira no 
México, para uma visita de 
Estado ao país. Dilma será 
recebida pelo presiden-
te mexicano Enrique Peña 
Nieto na capital, Cidade do 
México, e terá agenda ex-
tensa, que inclui a assinatu-
ra de um acordo para faci-
litar os investimentos entre 
os dois países.

O modelo, chamado 
de Acordo de Cooperação 
e Facilitação de Investi-
mentos (ACFI), já foi as-
sinado com Moçambique 
e Angola, e pretende dar 
mais transparência sobre 
oportunidades de negócios 
e marcos regulatórios de 
cada país. Essa modalidade 
de acordo também tem por 
objetivo incentivar a troca 

de informações entre os 
governos e apoiar empre-
sas em processo de inter-
nacionalização.

“Já existem muitos in-
vestimentos, mas a pers-
pectiva é que possa haver 
muito mais, e ele cria um 
quadro de regras estáveis, 
de previsibilidade, que é ex-
tremamente propício para 
que o empresariado possa 
ter segurança na execução 
de novos investimentos.

Esse acordo é signifi-
cativo, porque ele não só 
ajuda a consolidar inves-
timentos existentes, como 
cria perspectiva nova de 
regras, de facilidades para 
os novos investimentos”, 
avaliou o embaixador An-
tônio Simões, secretário-
-geral da América do Sul, 
Central e do Caribe do Mi-
nistério das Relações Exte-
riores.

De acordo com o embai-

xador, atualmente os investi-
mentos mexicanos no Brasil 
somam US$ 23 bilhões por 
ano. As empresas brasileiras 
investem US$ 2 bilhões anu-
ais no México.

Lista de atos
Na lista de atos que se-

rão assinados pelos dois 
países durante a visita de 
Dilma, também estão um 
acordo de serviços aéreos e 
memorando de entendimen-
to sobre cooperação turísti-
ca. Paralelamente à visita 
da presidente, um grupo 
de empresários brasileiros 
também estará no México 
para encontros com o setor 
privado local.

“O objetivo da visita 
será a identificação de no-
vas perspectivas de relacio-
namento bilateral, com foco 
no aumento do intercâmbio 
bilateral e da integração 
produtiva”, resumiu Simões.

Dilma chegará ao Mé-
xico na noite da próxima  
segunda-feira e ficará no 
país até o começo da tarde 
de quarta-feira (27), quando 
deve retornar a Brasília.

Brasil e México vão fechar acordo
INVESTIMENTOS

Luana Lourenço
Da Agência Brasil

A organização Hu-
man Rights Watch criti-
cou ontem o aumento da 
repressão, de detenções 
arbitrárias e a falta de li-
berdade na Tailândia, na 
data em que o golpe de 
Estado dos militares no 

país completa um ano.
Em comunicado, a 

organização afirmou que 
a Junta Militar no poder 
vem adiando a data para 
a realização de eleições. 
“Um ano depois do golpe 
militar, a Tailândia é uma 
ditadura política com todo 
o poder concentrado nas 

mãos de um homem”, dis-
se Brad Adams, diretor da 
Human Rights Watch para 
a Ásia.

O chefe do Exérci-
to da Tailândia, Prayuth 
Chan-ocha, autoprocla-
mou-se primeiro-ministro 
provisório, um dia depois 
de os militares terem to-

mado o poder em um 
golpe de Estado, em 22 
de maio de 2014.

O Conselho Nacional 
para a Paz e Ordem - desig-
nação oficial da Junta - foi 
provido de imunidade, de 
acordo com Brad Adams, 
com o objetivo de acuar 
os apoiadores da ex-pri-

meira-ministra Yingluck 
Shinawatra, envolvida em 
um processo judicial acu-
sada de negligência.

Desde o fim da mo-
narquia absoluta em 1932, 
a Tailândia foi palco de 19 
tentativas de golpe de Es-
tado. Doze tiveram êxito.

O golpe de Estado na 

Tailândia ocorreu em 22 
de maio de 2014, quando 
as Forças Armadas Reais, 
lideradas pelo general 
Prayuth Chan-ocha, der-
rubaram o governo inte-
rino do premiê Niwattha-
mrong Boonsongpaisan, 
após seis meses de revol-
tas e crise política..

Organização critica repressão na Tailândia
DIREITOS HUMANOS

Da Ansa Brasil

 O marroquino Abdelma-
jid Touil, preso há três dias na 
Itália pelo ataque ao Museu do 
Bardo, na Tunísia, alegou ino-
cência sobre o crime ontem.

“Sou inocente, não fiz 
nada, não acredito que esse 
erro pode acontecer. Desde 
fevereiro, quando cheguei, 
sempre permaneci na Itália”, 
declarou Touil em depoimen-
to para a Justiça, que analisa o 
pedido de extradição de Túnis.

Como era esperado, ele 
não consentiu a sua extradi-
ção às autoridades tunisianas.

A sua advogada, a italia-
na Silvia Fiorentino, contou 
aos jornalistas que o jovem 
de 22 anos está “assustado” 
com sua condição de “en-
carcerado inocente”, mas 
que ele “está bem” de saúde. 
Ainda de acordo com Fioren-
tino, ele repetiu por diversas 

vezes a pergunta “porque eu 
estou aqui?”.

As informações sobre o 
jovem estão confusas e a Pro-
curadoria de Milão está inves-
tigando o caso. O governo da 
Tunísia afirma que Touil esta-
va entre os terroristas que pla-
nejaram o ataque ao Museu 
do Bardo, no dia 18 de março, 
que matou 24 pessoas e feriu 
mais de 50.

Para Túnis, ele chegou 
à Itália em fevereiro em um 
barco de imigrantes e depois 
do dia 17 do mesmo mês, ele 
teria ido para a Tunísia se en-
contrar com os extremistas. 
A mídia local sustenta que ele 
se reuniu com os dois homens 
que fizeram o atentado no dia 
11 de maio. Já sua família afir-
ma que o rapaz nunca saiu da 
Itália após chegar, em feverei-
ro, e que no dia do atentado ele 
estava em uma escola do país, 
aprendendo seu novo idioma.

Marroquino nega ter
participado de ataque

MUSEU DO BADO

Da AgêncIa Lusa

15

Dilma será 
recebida na 
próxima 
segunda-feira
pelo presidente 
Enrique Peña 
Nieto, na Cidade 
do México, e 
terá agenda 
extensa 
naquele país

Barack Obama reconhece a força do Estado Islâmico, mas afirmou que a guerra não está perdida

FOTO: Cumbre Panamá
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CPF/CNPJ: 009377397/0001-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$790,54
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 031170
Responsavel.: KAOS BLUE BOUTIQUE LTDA ME
CPF/CNPJ: 015179585/0001-26
Titulo: DUP VEN MER INDR$755,86
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030122
Responsavel.: LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 005700565-60
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$22.491,45
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 028168
Responsavel.: LIANA MIRELA SOUZA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 710544305-78
Titulo: IND DE CARNETR$525,00
Apresentante: ZELIA ALENCAR DO AMARAL
Protocolo: 2015 - 030312
Responsavel.: MARIA JOSE SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 013594885/0001-46
Titulo: DUP VEN MER INDR$254,54
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 027509
Responsavel.: O BORRACHAO BR LTDA
CPF/CNPJ: 008958674/0001-05
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.180,09
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 027017
Responsavel.: PAULO DE TARSO MONTENEGRO BEZE
CPF/CNPJ: 467078594-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.968,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 031294
Responsavel.: PW EMPREENDIMENTOS E CONS-
TRUCOES LT
CPF/CNPJ: 012906072/0001-81
Titulo: DUP VEN MER INDR$224,03
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030741
Responsavel.: PLANET TULIO BIKE LTDA EPP
CPF/CNPJ: 005385586/0001-73
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.543,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030930
Responsavel.: PW EMPREENDIMENTOS E CONS-
TRUCOES LT
CPF/CNPJ: 012906072/0001-81
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.405,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030813
Responsavel.: REALIA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 011991797/0001-52
Titulo: DUP VEN MER INDR$261,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030097
Responsavel.: SEPA - SOCIEDADE EDUCACIONAL 
DA PAR
CPF/CNPJ: 012097654/0001-64
Titulo: DUP VEN MER INDR$290,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030750
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ: 011716120/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.598,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 031063
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ: 011716120/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.346,47
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 031114
Responsavel.: SIMONE REGINA C DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ: 752532404-20
Titulo: IND DE CARNETR$490,00
Apresentante: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Protocolo: 2015 - 030375
Responsavel.: VE IND COM PROD HOSP LTDA
CPF/CNPJ: 006353662/0001-21
Titulo: DUP VEN MER INDR$700,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 028308
Responsavel.: VERONICA ANDRADE
CPF/CNPJ: 964755874-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$557,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030007
Responsavel.: VMC CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LTD
CPF/CNPJ: 011918454/0001-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$658,14
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 031036
Responsavel.: YARA MARIA SOUZA LIMA ME
CPF/CNPJ: 021921435/0001-49
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.516,47
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030720
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,23/05/2015
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ARMANDO NOBRE SOARES
CPF/CNPJ: 009206527/0001-41
Titulo: DUP VEN MER INDR$241,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 031086
Responsavel.: ADESILSON CARMO SALES DE SOUSA
CPF/CNPJ: 602153724-68
Titulo: DUP VEN MER INDR$201,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030942
Responsavel.: AMARELTINTAS COM DE TINTAS E F
CPF/CNPJ: 003714218/0001-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.070,20
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 031262
Responsavel.: ANDREZA TAMIRIS ARAUJO DA SILVA
CPF/CNPJ: 104663444-57
Titulo: DUP VEN MER INDR$304,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030103
Responsavel.: CORSEGEL CORRET DE SEG DE 
VIDA CAP
CPF/CNPJ: 000797372/0001-90
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$28.542,87
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 028223
Responsavel.: DUCALE CAFETERIA
CPF/CNPJ: 022053616/0001-63
Titulo: DUP VEN MER INDR$195,81
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030737
Responsavel.: ELETROTEC COM. REP. E ASSSIST. 
TECN
CPF/CNPJ: 010751949/0001-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.170,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 031053
Responsavel.: ELETROTEC COM. REP. E ASSSIST. 
TECN
CPF/CNPJ: 010751949/0001-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$6.696,04
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 031132
Responsavel.: HENRIQUE CESAR PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 695744564-04
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.905,86
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030993
Responsavel.: CHRISTIANE NOBREGA MARINHO -ME
CPF/CNPJ: 017634434/0001-46
Titulo: DUP VEN MER INDR$434,25
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 029639
Responsavel.: ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 049994064-46
Titulo: DUP VEN MER INDR$ 40,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030954
Responsavel.: GLAUCIO SILVESTRE DE SOUZA ME
CPF/CNPJ: 020821231/0001-73
Titulo: DUP VEN MER INDR$995,12
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030998
Responsavel.: GERALDO ARAUJO DA SILVA
CPF/CNPJ: 038618124-10
Titulo: IND CONDOMINIOR$ 65,00
Apresentante: EDIFICIO RESIDENCIAL VILA SAO 
GABRI
Protocolo: 2015 - 029773
Responsavel.: GERALDO ARAUJO DA SILVA
CPF/CNPJ: 038618124-10
Titulo: IND CONDOMINIOR$ 65,00
Apresentante: EDIFICIO RESIDENCIAL VILA SAO 
GABRI
Protocolo: 2015 - 029774
Responsavel.: GUSTAVO LUIZ DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 021528121/0001-80
Titulo: DUP VEN MER INDR$445,31
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030900
Responsavel.: JOSE DA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 008341877/0001-58
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$129,34
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 028685
Responsavel.: JOSIMAR CRUZ
CPF/CNPJ: 504161894-15
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$139,07
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 028716
Responsavel.: JOSE DOIA DE ANDRADE NETO
CPF/CNPJ: 060846114-86
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$270,86
Apresentante: INMETRO-00662270.0001.68
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 028643
Responsavel.: JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR 0
CPF/CNPJ: 016676329/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$419,76
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030899
Responsavel.: KALINE DANTAS PEDROSA GON-
CALVES

Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 029833
Responsavel.: POCOES EMPREENDIMENTOS IMOB. L
CPF/CNPJ: 015340589/0001-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.600,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 029329
Responsavel.: POLLYANNA MADRUGA FURTADO 
DE OLIVEI
CPF/CNPJ: 064864264-03
Titulo: CHEQUER$32.000,00
Apresentante: CIA USINA SAO JOAO S/A
 
Protocolo: 2015 - 029368
Responsavel.: REALIA CONSTRUTORA LTDA ME
CPF/CNPJ: 011991797/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$700,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 028392
Responsavel.: REALIA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 011991797/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.570,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 028868
Responsavel.: REALIA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 011991797/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.091,96
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 027916
Responsavel.: R  M PNEUS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 009242924/0001-79
Titulo: DUP VEN MER IND  R$213,77
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030467
Responsavel.: RODRIGO F ROQUE
CPF/CNPJ: 028288924-84
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$471,00
Apresentante: BERCARIO E ESCOLA ABC KIDS 
LTDA-ME
 
Protocolo: 2015 - 030064
Responsavel.: ROQUE COMERCIO DE MATERIAL 
ESPORTIV
CPF/CNPJ: 005608867/0002-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.621,89
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 - 029290
Responsavel.: ROQUE COMERCIO DE MATERIAL 
ESPORTIV
CPF/CNPJ: 005608867/0002-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.621,89
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 - 029291
Responsavel.: ROQUE COMERCIO DE MATERIAL 
ESPORTIV
CPF/CNPJ: 005608867/0002-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.755,47
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 - 029292
Responsavel.: RP COM DE SUPLEMENTOS
CPF/CNPJ: 018719762/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.267,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 029842
Responsavel.: SEVERINO MODESTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 355452407-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$455,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030488
Responsavel.: SIGERCRED - SERVICOS DE CRE-
DITO E R
CPF/CNPJ: 007108339/0001-55
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$38.945,84
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 028179
Responsavel.: STUDIO ELETR COM E DISTR DE 
MOVEIS
CPF/CNPJ: 004802169/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.868,87
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 - 029474
Responsavel.: STUDIO ELETR COM DIST. MOV 
ELETROD
CPF/CNPJ: 004802169/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.796,67
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 - 029528
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA
CPF/CNPJ: 004802169/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.575,90
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 029931
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA
CPF/CNPJ: 004802169/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.575,90
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 029932
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA
CPF/CNPJ: 004802169/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.575,90
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 029933
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA
CPF/CNPJ: 004802169/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.597,54
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 - 029974
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA
CPF/CNPJ: 004802169/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.597,54
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 - 029975
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA
CPF/CNPJ: 004802169/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.721,23
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 - 029976
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA
CPF/CNPJ: 004802169/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.721,23
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 - 029977
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA
CPF/CNPJ: 004802169/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.078,36
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 - 029978
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA
CPF/CNPJ: 004802169/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.078,36
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 - 029979
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA
CPF/CNPJ: 004802169/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.127,67
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030021
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA
CPF/CNPJ: 004802169/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.613,44
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030036
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA
CPF/CNPJ: 004802169/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.613,44
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030037
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA
CPF/CNPJ: 004802169/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.613,44
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030038
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA
CPF/CNPJ: 004802169/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$156,40
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030045
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ: 011716120/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$585,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030850
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ: 011716120/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.678,47
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 - 030889
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ: 011716120/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.678,47
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 - 030890
Responsavel.: JANIERES DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 066036194-90
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$161,22
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 028340
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram 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,  23/05/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ADENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 839967884-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.100,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026156
Responsavel.: ARYELLISON R SILVA (ARY GUINCHOS)
CPF/CNPJ: 013467323/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$850,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 029816
Responsavel.: ARYELLISON LOCACAO DE GUIN-
CHOS E TR
CPF/CNPJ: 013467323/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.760,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030290
Responsavel.: ARYELLISON LOCACAO DE GUIN-
CHOS E TR
CPF/CNPJ: 013467323/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.280,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030292
Responsavel.: BARATINHO SUPERMERCADO LTDA
CPF/CNPJ: 013539165/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.190,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 031410
Responsavel.: DANIELE GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 017507818/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.500,92
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 031423
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E ALTOMACAO 
LTDA EP
CPF/CNPJ: 004231050/0002-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$256,45
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 - 029954
Responsavel.: DODOLAR COM. LTDA ME
CPF/CNPJ: 014394957/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.792,85
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030041
Responsavel.: ELETROTEC COM. REP.E ASSIST.
TECNICA
CPF/CNPJ: 010751949/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.376,63
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030835
Responsavel.: ELISANGELA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 016585785/0001-41
Titulo: DUP VEN MER IND  R$669,46
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 - 030853
Responsavel.: FABIANO MOURA DE MOURA
CPF/CNPJ: 645833254-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 029716
Responsavel.: FRANCA E FRANCA LTDA
CPF/CNPJ: 014685774/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 79,85
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 029110
Responsavel.: FRANCA E FRANCA LTDA
CPF/CNPJ: 014685774/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$107,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 029112
Responsavel.: FRANCA E FRANCA LTDA
CPF/CNPJ: 014685774/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$211,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 029124
Responsavel.: GERARDO ALCISO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 010229084-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.102,76
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 029399
Responsavel.: JOAO CORDEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 066462408-17
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$137,64
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 028345
Responsavel.: JOSE NILTON FERREIRA DE ALBU-
QUERQUE
CPF/CNPJ: 160847054-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$162,60
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 028661
Responsavel.: JOSE RICARDO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 031840074-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$600,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 031545
Responsavel.: JOSELMA TEXEIRA REMIGIO LISBOA 
DE C
CPF/CNPJ: 018218527/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.200,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 031441
Responsavel.: JOSINALDO VELLEZ DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 032720554-79
Titulo: DUP VEN MER IND  R$610,00
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 - 031455
Responsavel.: JOYCE HELLEN N. PAULINO
CPF/CNPJ: 082122064-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.937,23
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 029342
Responsavel.: JULINDA DE OLIVEIRA GADELHA 
DE MOUR
CPF/CNPJ: 886328814-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 028273
Responsavel.: KERO MASSAS IND E COM DE 
ALIMENTOS
CPF/CNPJ: 015566403/0001-70
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$719,70
Apresentante: MARIA ROSEMY SANTOS VASCON-
CELOS-ME
Protocolo: 2015 - 029088
Responsavel.: KI TEMAKI TEMAKERIA LTDA  119
CPF/CNPJ: 017480298/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.409,42
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 - 029531
Responsavel.: MARCELIO TARCIANO FIGUEIREDO F
CPF/CNPJ: 011607436/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$704,53
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 029037
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO CRISPIM DE 
ALMEIDA
CPF/CNPJ: 252116094-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$450,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 029385
Responsavel.: MRA ENGENHARIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 018274799/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$423,80
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 029020
Responsavel.: MT PECAS E SERVICOS LDA
CPF/CNPJ: 013814845/0001-62
Titulo: DUP VEN MER IND  R$215,41
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 - 030240
Responsavel.: NOSSA SENHORA FATIMA COM 
MOV ELET E
CPF/CNPJ: 020704564/0001-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$496,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030493
Responsavel.: NOSSA SENHORA FATIMA COM 
MOV ELET E
CPF/CNPJ: 020704564/0001-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$496,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030494
Responsavel.: NOSSA SENHORA FATIMA COM 
MOV ELET E
CPF/CNPJ: 020704564/0001-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$496,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 030495
Responsavel.: PEDRO HENRIQUE DA MOTA DE OLIV
CPF/CNPJ: 013525151/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$814,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 028095
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDIMENTOS 
IMOB
CPF/CNPJ: 016854745/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.650,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 029325
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDIMENTOS 
IMOB
CPF/CNPJ: 016854745/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.260,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 029566
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIAR
CPF/CNPJ: 016854745/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.500,00

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 024/2015
OBJETIVO:Aquisição parcelada de material permanente, material de informática, eletroeletrônicos 

e eletrodomésticos, destinados a todas as secretarias do município.
ABERTURA: 04 de Junho de 2015 ás 08:30
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - 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)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 21 de Maio de 2015.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 025/2015
OBJETIVO: Aquisição parcelada de material medico odontológico, hospitalar destinada as 

atividades da secretaria de saúde, conforme especificações constantes no Termo de Referência 
Anexo I deste Edital. ABERTURA: 04 de Junho de 2015 ás 13:00. INFORMAÇÕES: Os interessa-
dos poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura 
Municipal de MÃE D ÁGUA - 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)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 21 de Maio de 2015.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Junho de 2015, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 
PRÓTESES DENTÁRIAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 21 de Maio de 2015.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Junho de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 21 de Maio de 2015.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI/PB, através da Comissão de Licitação, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Chefe Maior do Poder Executivo Municipal e, ainda, em 
cumprimento à norma inscrita na Letra do Art. 51, “Caput”, c/c o Art. 20 da Lei Nacional das Licitações 
e Contratos, comunica que abriu CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PRESTADORAS 
DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, HEMATOLÓGICOS, IMUNOHEMATOLÓGICOS, 
MICROBIOLÓGICOS E SOROLÓGICOS DIVERSOS, constantes na Tabela Unificada de procedi-
mentos, medicamentos e OPM do MS/SUS, em média e alta complexidade, conforme planilha em 
anexo, a apresentarem documentação exigida no edital junto a Comissão Permanente de Licitação, 
através do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2015, até o dia 05 de junho de 2015, até às 12h00min, 
no endereço sito à Rua Antônio de Luna Freire, 146, Centro, Mari/PB. O edital de Chamamento 
e seus respectivos anexos encontram-se a disposição. Maiores informações: Telefone (83) 3287-
2504 – E-mail: prefeiturademari@hotmail.com

Mari, 22 de maio de 2015.
Felipe Silva de Medeiros - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
AVISO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO n° 002/20154
A Prefeitura Municipal de Brejo dos Santos/PB, através da sua Comissão Permanente de 

Licitação (CPL), torna público o resultado da fase de habilitação da licitação Tomada de Preços 
n.º 002/2015, realizada no dia 19/05/2015, cujo objeto é Contratação de empresa especializada 
para a realização dos Serviços de Construção de um Centro de Cultura no município de Brejo dos 
Santos/PB. Produziu-se o seguinte resultado, conforme ata de julgamento: Foram INABILITADAS, 
nos termos do Edital, as empresas: Construtora Ferreira Ltda.-ME, Covale Construções do Vale 
Ltda., São José Construções e Serviços Ltda., DEL Engenharia EIRELI-ME Priime Construções e 
Empreendimentos EIRELI-EPP. Empresa Habilitada: P Construções Ltda.-ME. Fica marcada para 
o dia 01/06/2015, as 14:00 horas, a sessão de abertura e julgamento dos envelopes de proposta 
de preços. Abri-se prazo para que sejam protocolados recursos na foram da lei.

Brejo dos Santos/PB, 20 de maio de 2015.
Alan Jackson Miranda da Silva

Presidente da CPL

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa es-
pecializada para prestação de serviço de Locação de estruturas temporárias para São João 2015. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3367-
1129.Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 22 de Maio de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

Taperoá - PB, 13 de maio de 2015.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais,

R E S O L V E:
ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00008/2015: Contratação de 

serviços visando à publicidade e propaganda para atuar na divulgação e participação dos programas, 
projetos, produção e veiculação em rádio e sites na web com abrangência local, dos atos oficiais 
e transmissão das sessões realizada pela Câmara Municipal, com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, a:

- ADENILDO GOMES DE FARIAS 18271410857
CNPJ N°. 14.000.892/0001-35
End.: Rua Efigênio Firmo, 34, São José, Taperoá/PB 
Valor: R$ 8.000,00
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ MACILON ALVES MELQUÍADES
Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços visando à publicidade e propaganda para atuar na divulga-

ção e participação dos programas, projetos, produção e veiculação em rádio e sites na web com 
abrangência local, dos atos oficiais e transmissão das sessões realizada pela Câmara Municipal.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00008/2015, processada nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Taperoá: 01.000 – Câmara Municipal 
– Manutenção das Atividades do Legislativo – Outras Despesas - 3.3.90.39 - Outros Serviço de 
Terceiro - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: período de 08 (oito) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, inicio em: 
14 de maio de 2015 e término em: 31 de dezembro de 2015.

PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Taperoá e ADENILDO GOMES DE FARIAS 
18271410857 - R$ 8.000,00.

Taperoá - PB, 14 de maio de 2015.
JOSÉ MACILON ALVES MELQUÍADES

Presidente da Câmara
CONTRATANTE

ADENILDO GOMES DE FARIAS 18271410857
CNPJ N°. 14.000.892/0001-35

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

Taperoá - PB, 13 de maio de 2015.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais,

R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00008/2015, que 

objetiva: contratação de serviços visando à publicidade e propaganda para atuar na divulgação e par-
ticipação dos programas, projetos, produção e veiculação em rádio e sites na web com abrangência 
local, dos atos oficiais e transmissão das sessões realizada pela Câmara Municipal, com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- ADENILDO GOMES DE FARIAS 18271410857
CNPJ N°. 14.000.892/0001-35
End.: Rua Efigênio Firmo, 34, São José, Taperoá/PB 
Valor: R$ 8.000,00
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ MACILON ALVES MELQUÍADES
Presidente

AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CG
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº 0001/2015

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 001/2015, que 
objetiva: Contratação de Empresa para a prestação dos serviços de Hospedagem, Manutenção e 
Suporte do Software SIP/web Hosting.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: EIFLER & CELLA LTDA - R$ 6.480,00.

Campina Grande – PB, 18 de maio de 2015.

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº 0002/2015
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 002/2015, que 
objetiva: Contratação de Empresa para a prestação dos serviços, através de locação de Trator de 
Esteira, para movimento de terra e limpeza de terreno no Complexo Aluísio Campos em Campina 
Grande; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SEBASTIÃO 
GONÇALVES SARMENTO - ME - R$ 7.995,00.

Campina Grande – PB, 18 de maio de 2015.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa para a prestação dos serviços de Hospedagem, 

Manutenção e Suporte do Software SIP/web Hosting. FUNDAMENTO LEGAL: Dispen-
sa de Licitação nº 0001/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande: 04.010.23.692.1006.2142; 04.010.23.694.1007.2145; 04.010.23.694.1007.2146; 
04.010.11.334.1008.2147; 04.010.11.334.1008.2148; 04.010.11.334.1008.2149; 
04.010.11.334.1008.2150; 04.010.04.122.2001.2151 - 33.90.39 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
PARTES CONTRATANTES: Agencia Municipal de Desenvolvimento e: CT Nº 008/2015 - 18.05.15 
- EIFLER & CELLA LTDA - R$ 6.480,00

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa para a prestação dos serviços, através de locação de Trator 

de Esteira, para movimento de terra e limpeza de terreno no Complexo Aluísio Campos em Cam-
pina Grande. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 0002/2015. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Campina Grande: 04.010.23.692.1006.2142; 04.010.23.694.1007.2145; 
04.010.23.694.1007.2146; 04.010.11.334.1008.2147; 04.010.11.334.1008.2148; 
04.010.11.334.1008.2149; 04.010.11.334.1008.2150; 04.010.04.122.2001.2151 - 33.90.39 VI-
GÊNCIA: 31/12/2015. PARTES CONTRATANTES: Agencia Municipal de Desenvolvimento e: CT 
Nº 009/2015 - 18.05.15 - SEBASTIÃO GONÇALVES SARMENTO - ME - R$ 7.995,00

ALCINDOR VILLARIM FILHO

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 008/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra de São 
Miguel-PB, às 10:00 horas do dia 10 de Junho de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial SRP, 
do tipo menor preço, Restrita às Microempresas e ou Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, 
com o objetivo de: Sistema de Registro de Preços Para Eventual Contratação de Empresa para 
Executar Manutenção Preventiva, Corretiva com Fornecimento de Peças para os veículos da frota 
municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 
e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e Decreto Municipal N.º 0005/2014 de 21 de Maio 
de 2014, E suas alterações posteriores. Informações: (083) 3358-1005 no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 18 de Maio de 2015
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N. º 006/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL torna público para conhecimento 

dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução 
Indireta, sob o regime de empreitada tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 10 de Junho de 2015 as 
11:00 horas, tendo como objetivo: Contratação de empresa de engenharia, para executar obra Civil 
Publica de Construção de Abatedouro de Animais no Município de Barra de Miguel/PB; A reunião 
ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Thomaz de 
Aquino, 06, Centro. Maiores informações através do telefone: (083) 3358-1005.

Barra de São Miguel - PB, 21 de Maio de 2015
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2015 SRP
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. 028/2015 SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. Data de Abertura: 
08/06/2015 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, 22 de maio de 2015.
José Wilas Pereira

Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro Oficial, designado pela portaria nº 002/2015, nos termos da Lei nº 10.520 e Lei 
nº 8.666/93, e suas alterações, ADJUDICA o resultado do Pregão Presencial nº 006/2015, para 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER O 
TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL. Em favor de: ADEILDO PEREIRA DA SILVA - Valor 
R$ 21.100,00; - FÁBIO FELIX LIMA - Valor R$ 15.040,00; - JOSÉ REGINALDO DA SILVA - Valor 
R$ 40.800,00; - JOÃO DA SILVA ARAÚJO - Valor R$ 12.800,00; - MARCELO ARAÚJO CHAVES 
- Valor R$ 12.800,00; - NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS - Valor R$ 26.240,00; - RENILSON 
RODRIGUES DOS SANTOS - Valor R$ 12.800,00, - SOLON PEREIRA DOS SANTOS - Valor 
R$ 14.160,00; - VANILDO ALVES RABELO - Valor R$ 29.600,00; - SIVANILDO FERREIRA DE 
SOUZA - Valor R$ 14.400,00. São José de Princesa - PB, 12 de Maio de 2015. Natalício Ferreira 
N. do Nascimento-Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro Oficial, designada pela portaria nº 002/2015, nos termos da Lei nº 10.520 e Lei 
nº 8.666/93, e suas alterações, ADJUDICA o resultado do Pregão Presencial nº 009/2015, para 
CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIAS FORNECIMENTO PARCELADO PARA ATENDER A 
POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL BRASIL SORRIDENTE. Valor de R$ 60.000,00 (ses-
senta e mil reais), em favor de VERA LÚCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA-CPF 582.132.284-72 
e do CRO-PB-CD 1900. São José de Princesa - PB, 12 de Maio de 2015. Natalício Ferreira N. do 
Nascimento-Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro e observado o parecer jurídico. 

HOMOLOGO o Processo Administrativo nº 008/2015 - Pregão Presencial nº 002/2015. OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER O 
TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL. Em favor de: ADEILDO PEREIRA DA SILVA - Valor 
R$ 21.100,00; - FÁBIO FELIX LIMA - Valor R$ 15.040,00; - JOSÉ REGINALDO DA SILVA - Valor 
R$ 40.800,00; - JOÃO DA SILVA ARAÚJO - Valor R$ 12.800,00; - MARCELO ARAÚJO CHAVES 
- Valor R$ 12.800,00; - NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS - Valor R$ 26.240,00; - RENILSON 
RODRIGUES DOS SANTOS - Valor R$ 12.800,00, - SOLON PEREIRA DOS SANTOS - Valor R$ 
14.160,00; - VANILDO ALVES RABELO - Valor R$ 29.600,00; - SIVANILDO FERREIRA DE SOUZA - 
Valor R$ 14.400,00. São José de Princesa - PB, 14 de Maio de 2015. Luis Ferreira de Morais-Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro e observado o parecer jurídico. HOMO-

LOGO o Processo Administrativo nº 011/2015 - Pregão Presencial nº 009/2015. Objeto CONFECÇÃO 
DE PRÓTESE DENTÁRIAS FORNECIMENTO PARCELADO PARA ATENDER A POLÍTICA NACIO-
NAL DE SAÚDE BUCAL BRASIL SORRIDENTE. Em favor de VERA LÚCIA MEDEIROS DUARTE 
FRANCA-CPF 582.132.284-72 e do CRO-PB-CD 1900. Valor R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
São José de Princesa - PB, 14 de Maio de 2015. Luis Ferreira de Morais-Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA 
ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL. Fundamento legal: Pregão Presencial 
nº 006/2015, partes contratantes: Município de São José de Princesa-PB e:

- CT Nº 010/2015 15/05/2015 - ADEILDO PEREIRA DA SILVA - Valor R$ 21.100,00 
- CT Nº 011/2015 15/05/2015 - FÁBIO FELIX LIMA - Valor R$ 15.040,00
- CT Nº 012/2015 15/05/2015 - JOSÉ REGINALDO DA SILVA - Valor R$ 40.800,00
- CT Nº 013/2015 15/05/2015 - JOÃO DA SILVA ARAÚJO - Valor R$ 12.800,00
- CT Nº 014/2015 15/05/2015 - MARCELO ARAÚJO CHAVES - Valor R$ 12.800,00
- CT Nº 015/2015 15/05/2015 - NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS - Valor R$ 26.240,00
- CT Nº 016/2015 15/05/2015 - RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS - Valor R$ 12.800,00
- CT Nº 017/2015 15/05/2015 - SOLON PEREIRA DOS SANTOS - Valor R$ 14.160,00
- CT Nº 018/2015 15/05/2015 - VANILDO ALVES RABELO - Valor R$ 29.600,00
- CT Nº 019/2015 15/05/2015 - SIVANILDO FERREIRA DE SOUZA - Valor R$ 14.400,00.
Vigência até 31 de Dezembro 2015. São José de Princesa - PB, 15 de Maio de 2015. Luis 

Ferreira de Morais-Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIAS FORNECIMENTO PARCELADO PARA 
ATENDER A POLÍTICA ACIONAL DE SAÚDE BUCAL BRASIL SORRIDENTE. Fundamento legal: 
Pregão Presencial nº 009/2015. Vigência: até 31 de Dezembro de 2015, partes contratantes: Municí-
pio de São José de Princesa-PB e CT Nº 020/2015 15/05/2015. VERA LÚCIA MEDEIROS DUARTE 
FRANCA-CPF 582.132.284-72 e do CRO-PB-CD 1900. Valor R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
São José de Princesa - PB, 15 de Maio de 2015. Luis Ferreira de Morais-Prefeito.

SECRETARIA DE FINANÇAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Caaporã, torna público para o conhecimento 

dos interessados que a licitação na modalidade Tomada de Preço nº 004/2015. Cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada sob regime de empreitada por preço global, com material 
e mão-de-obra, destinada a construção e restauração/reforma de módulos sanitários domiciliares, 
no Município de Caaporã, marcada para o dia 19/05/2015 às 09:00h, foi declarada DESERTA. 

Caaporã, 20 de Maio de 2015
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:30 horas do dia 08 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE 
ARTIFÍCIOS DESTINADOS A SHOWS PIROTECNICOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no 
horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 
1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 22 de Maio de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

EDITAL

Responsável: Francisca Luiz de Oliveira
CPF: 009.252.644-66
Título/Valor – DMI - R$ 88,33
Protestante: Jose Marcos Vieira de Andrade
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 101309
Responsável: Taianne Karine Pinheiro Rolim
CPF: 076.251.494-98
Título/Valor – DMI - R$ 400,00
Protestante: Lucineide Roberto Pereira
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 101270
Responsável: Francisca Matildes Lisboa
CPF: 395.140.304-78
Título/Valor – DM - R$ 372,00
Protestante: Mariza Gomes Bezerra
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 101353
Responsável: Geralda Francisca Tavares 
de Sousa
CPF: 078.446.804-40
Título/Valor – DMI - R$ 105,00
Protestante: Jose Marcos Vieira de Andrade
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 101303
Responsável: Rita Batista da Silva
CPF: 338.227.354-34
Título/Valor – DM - R$ 108,48
Protestante: Programa Empreender Ca-
jazeiras
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 101273 Responsável: Ro-
seany Campos Izidro
CPF: 023.441.513-46
Título/Valor – DMI - R$ 74,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 101383
Responsável: Francisca Cleidjany Ferreira
CPF: 082.769.254-48
Título/Valor – DMI - R$ 78,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 101126
Responsável: Joria Alves de Souza
CPF: 108.788.694-50
Título/Valor – DMI - R$ 78,50
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 101224
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, 
de 10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/
ou jurídicas citadas a virem pagar ou darem 
razões que tem, neste Cartório de Protesto, 
à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) 
dias, sob pena de serem os referidos títulos 
protestados, na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 22 de maio de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

MANUS LANCHES LTDA ME, CNPJ/MF 
09.227.128/0001-67, torna publico que 
requereu a SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente, a renovação da Licença prévia 
018/2013, PROCESSO 2012/103870

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 
- Protocolo de Licença – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente (SUDEMA) 
– Processo nº 2015-001771/TEC/LI-3949 – 
Data da Abertura 20/03/2015 – Requerente: 
Prefeitura Municipal de Queimadas – Fato 
Gerador: Licença de Instalação – Estádio de 
Futebol = IT: 336.934,31 = AC 1.182,89 m² 
= NE:01 = L/ATV: Avenida Severino Bezerra 
Cabral, s/n, BR 104, Queimadas – PB.

CONSTRUTORA ALF EIRELI - EPP, CNPJ: 
18.257.958/0001-28, torna público que reque-
reu a SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo as Licenças 
Prévia e de Instalação para a construção de 
uma edificação multifamiliar com área de 
construção total de 995,71 m², sendo pilotis 
+ 04 pavimentos com 12 unidades habitacio-
nais, situada na Avenida Mar Cáspio, ST 00 
QD 057 LT 0012, Intermares, Cabedelo/PB.

ALMIR DA SILVA BENTO – CPF Nº 
376.171.764-49, Torna público que reque-
reu a sua de Licença de Operação junto a 
SUDEMA, da Construção de 03 Unidades 
Residenciais, localizada à Rua Projetada, 
QD. 38, LT. 08, LOT. JARDIM AEROPORTO, 
BAYEUX – PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 14:00 horas do dia 08 de Junho de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE 
ESGOTOS, COLETA DE DEJETOS PROVENIENTES DE FOSSAS E LOCAÇÃO DE TENDAS - ESPE-
RANÇA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 22 de Maio de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação 
jurídica do Pregão Presencial nº 00035/2015 com o seu objeto serviços de Manutenção corretiva de: 
gabinete odontológico, aparelhos periféricos, peças de mão e compressores das unidades básicas de 
saúde do município de Ibiara, conforme edital. Com o licitante classificado em todas as fases deste 
certame, a empresa: UNITEC – SERVIÇOS LTDA-ME – CNPJ 10.319.076/0001-38, vencedora com 
o valor mensal de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) e valor global de R$ 7.800,00 (sete mil e 
oitocentos reais).

Ibiara - PB, 22 de maio de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO  

Pregoeiro Oficial  

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação 
jurídica do Pregão Presencial nº 00036/2015 com o seu objeto a Contratação de Lava Jato para a 
lavagem dos veículos e máquinas pesadas pertencentes ao município aos locados ou a disposição 
deste município, conforme edital. Com o licitante classificado em todas as fases deste certame, a pessoa 
física: JOSE VANIO GALDINO DE SILVA – CPF nº 059.569.844-14, vencedor com o mensal de R$ 
7.655,00 (sete mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais) e valor global de R$ 53.585,00 (cinquenta e 
três mil e quinhentos e oitenta e cinco reais).

Ibiara - PB, 22 de maio de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO  

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE FINANÇAS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015
A Prefeitura Municipal de Caaporã, Estado da Paraíba, torna público para conhecimento dos inte-

ressados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 005/2015. Cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada, para eventual fornecimento de oxigênio medicinal, destinado as necessidades 
do município, marcada para o último dia 09/04/2015 às 12:00h, foi declarada DESERTA. 

Caaporã, 21 de Maio de 2015
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE ADIAMENTO
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

torna público para conhecimento dos interessados, que a sessão pública de credenciamento, entrega 
e abertura de propostas e documentações, prevista para às 09:00hs do dia 28/05/2015, decorrente do 
Pregão Presencial no  006/2015, fica adiada “sine die” para análise de eventual necessidade de alte-
rações no Edital e seus Anexos. A nova data será divulgada através de publicações na imprensa oficial 
e em jornal de grande circulação. Outras informações no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 22 de Maio de 2015
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 007/2015
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por 
item, às 09:00 horas do dia 04 de Junho de 2015, para registro de preços, consignado em ata, para 
contratação de empresa especializada, para eventual fornecimento de forros de PVC, destinados a 
escolas municipais. Fundamento legal: 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123/06 
e 147/14. Edital, anexos e outras informações no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 22 de Maio de 2015
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 008/2015
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por 
item, às 11:00 horas do dia 04 de Junho de 2015, para registro de preços, consignado em ata, para 
contratação de empresa especializada, para eventual fornecimento de 01 (um) veículo popular 0 Km 
1.0, com capacidade para até 05 passageiros, básico com 04 portas e 01 (uma) motocicleta 0 Km, 
com no mínimo 125 cilindradas, destinados as necessidades da administração municipais. Fundamento 
legal: 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar 123/06 e 147/14. Edital, anexos e outras 
informações no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 22 de Maio de 2015
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2014
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2014, que objetiva: 
Contratação de uma Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para construção de uma 
Quadra Escolar Coberta; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: FCL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - R$ 508.887,78.

Duas Estradas - PB, 22 de Maio de 2015
EDSON GOMES DE LUNA

Prefeito Constitucional 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
OBJETO: Contratação de uma Empresa do Ramo de Construção Civil, para executar serviços 

de reforma no Estádio Municipal.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA-ME - Valor: R$ 410.955,00.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com.

Duas Estradas - PB, 22 de Maio de 2015
VERÔNICA BORGES SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 15:00 horas do dia 04 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E 
ACESSORIOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 22 de Maio de 2015
ADRIANO CUNHADE SOUTO

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

COMUNICADO 
CONTINUIDADE DOS TRABALHOS – ABERTURA DE PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
A CPL convoca os interessados, para dar prosseguimento aos trabalhos realizados até o presente 

momento, referente a Tomada de Preços n° 00004/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada em construção civil, para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípe-
dos de diversas ruas do Município de Itatuba-PB – ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS, 
cuja sessão publicada será realizada no dia 27 de Maio de 2015 às 10:00 horas no mesmo local 
anteriormente divulgado. 

Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.
Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 22 de Maio de 2015
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO

Presidente da Comissão
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
ANÁLISE DE RECURSO INTERPOSTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2015 
A CPL comunica aos interessados na Licitação: Processo Administrativo: Nº 150423TP00004: 

Tomada de Preços nº 004/2015, OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção 
civil, para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas do Município 
de Itatuba-PB, que após análise do Recurso apresentado pela 3JT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 
- CNPJ: 19.549.100.0001/08, contra fase de habilitação, decidimos: RECURSO INDEREFIDO. A 
cópia do recurso encontra-se à disposição junto a esta comissão. Informações: no horário das 08:00 
as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 22 de Maio de 2015.
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 05 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE SAÚDE DE TRIUNFO-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 21 de Maio de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

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

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 14:30 horas do dia 28 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de Centro de Referência 
de Assistência Social no Município de Sertãozinho-PB.. 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) 3685-1073.
Sertãozinho - PB, 08 de Maio de 2015

ADEILDE FARIAS DE SENA                                                                                                                                 
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2015

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que ad-

judicou o objeto desta licitação em favor da empresa LUANA CARLA PONTES SOARES CNPJ 
13.531.002/0001-59, no valor total de R$ 23.212,40 e JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR 
CNPJ 11.579.012/0001-39 no valor total de R$ 528,00 perfazendo o valor global de R$ 23.740,40. 
Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 12 de maio de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2015
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 
licitação em favor da empresa LUANA CARLA PONTES SOARES CNPJ 13.531.002/0001-59, no 
valor total de R$ 23.212,40 e JOSE DE ARIMATEIA MARINHO JUNIOR CNPJ 11.579.012/0001-39 
no valor total de R$ 528,00 perfazendo o valor global de R$ 23.740,40. Em consequência, ficam 
convocados os proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, 
caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções 
previstas em lei. Demais informações 83-3372-2481. 

Cuité – PB, em 12 de maio de 2015. 
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE PRORROGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2015

ObjetoSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOR-
RACHARIA (CONSERTO E TROCA DE PNEUS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES 
À FROTA MUNICIPAL. Tipo: Menor Preço. Nova data parainício da Sessão:09:00 (hora local) do 
dia 08/06/2015. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 
159, centro. Motivo da Prorrogação: Descumprimento ao disposto no Art. 4º da RN TC 08/2013. 
Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, 
e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 22 de maio de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2015

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO ANEXO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO 
IDOSO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.LICITANTES HABILITADOS: JD NCONSTRU-
ÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME. Prazo para recurso 5 dias nos termos do 
Art. 109, da Lei nº. 8.666/93 e alterações. Não havendo recurso, aabertura das propostas será 
realizada no dia 03/06/2015, às 9:00 horas. Informações na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 
159, Centro, das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira. Telefone: 83-3372-2246/2447, 
licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 22 de maio de 2015.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSAD
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cuité/PB comunica que o pregão presencial nº 001/2015, 
cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE LINKS DE ACESSO 
A INTERNET COM IP DEDICADO PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA, 
foi FRACASSADO. Maiores informações pelo telefone 83-3372-2246.

Cuité/PB, em 22 de maio de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015
Processo Administrativo Nº 253/2015
OBJETO: Contratação de empresa locação e instalação de estrutura (som, palco, iluminação, 

gerador e banheiros químicos) para a realização do São João Antecipado de Nova Olinda 2015, 
conforme edital.

ABERTURA: 05/06/2015, às 12:00 horas.
REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 

Nova Olinda, na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 3459-1048, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas

Nova Olinda, 22 de maiode 2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE CONTRATO

15/05/2015
PROCESSO           Nº 036/2015
INEXIGIBILIDADE N° 001/2015
INSTRUMENTO: Contratação direta de uma profissional especializado na área de Assessoria Jurídica 

Administrativa, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar os serviços jurídicos, defendendo 
este município, quando for o caso, essenciais ao perfeito funcionamento da máquina administrativa. 

PARTES: Prefeitura Municipal de MONTE HOREBE.
GERALDA QUEIROGA DA SILVA
OBJETO: Contratação direta de uma profissional especializado na área de Assessoria Jurídica Ad-

ministrativa, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar os serviços jurídicos, defendendo 
este município, quando for o caso, essenciais ao perfeito funcionamento da máquina administrativa. 

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
Correndo a despesa à seguinte Função Programática – 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Física.
VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2015.
SIGNATÁRIOS:

CLAUDIA APARECIDA DIAS - Pela Prefeitura Municipal de MONTE HOREBE
GERALDA QUEIROGA DA SILVA - Pela CONTRATADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO  (HOMOLOGAÇÃO)

PROCESSO              Nº 036/2015
INEXIGIBILIDADE  Nº 001/2015
A PREFEITA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, 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 maio 
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. 036/2015;

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. 036/2015
Objeto: Contratação Direta de 01 (um) Profissional Especializado na Área de Assessoria Jurídica 

Administrativa, Atuando em defesa do município nas causas judiciais junto ao Ministério do Trabalho, sec-
ção de Cajazeiras - PB, entre outras, Essenciais ao Perfeito Funcionamento da Máquina Administrativa. 

HOMOLOGAR em favor do Sr. Geralda Queiroga da Silva, brasileira, Bacharel em Direito pela 
Universidade Federal da Paraíba,  portador do CPF: 893.455.334-00 e OAB/PB n° 10392, residente 
à Rua Francisco Matias Rolim n° 135, Centro, Cajazeiras, Paraíba, no valor global R$ 14.000,00 
(quatorze mil reais).           

Fonte de Recursos Próprios do Município.
Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete DA PREFEITA Municipal de MONTE HOREBE, Estado da Paraíba, em 15 de maio de 2015.

CLAUDIA APARECIDA DIAS
PREFEITA CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Obra de construção de uma Unidade de Acolhimento no Município de Cajazeiras/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 60002/2015.
DOTAÇÃO: 02.130 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.303.1019.1036 – CONSTRUÇÃODE 

UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTO-JUVENIL 44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
003 – SUS 44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES 008 – FUS PROPOSTA N° 11902878000113015

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60084/2015 - 22.05.15 - LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - R$ 

504.721,29

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 80026/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 80026/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS), SERVIÇOS 
DE PREPARAÇÃO DO CORPO E; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA - R$ 266.000,00.

Cajazeiras - PB, 22 de Maio de 2015
BETANIA FEITOSA NOBREGA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015 – APRESENTAÇÃO DE RECURSO E ABERTURA DE VIS-
TAS E APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DO 
RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA 
DA ESCOLA JOÃO FLORENTINO DA ROCHA – SÍTIO GAMELAS – ZONA RURAL - BANANEIRAS/
PB. As empresas POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e FCL CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA, interpôs recurso administrativo da decisão da Comissão Permanente de Licitação. Todos os 
interessados ficam convidados para apresentarem, querendo, suas CONTRARAZÕES nos termos do 
Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, RUA CEL. ANTONIO PESSOA, Nº 375-CENTRO, BANANEIRAS/
PB- CEP 58.220-000, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3376 1129. 

Bananeiras - PB, 22 de maio de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00002/2015

Aos 22 dias do mês de Maio de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Caaporã, Estado da Paraíba, localizada na Rua Salomão Veloso - Centro 
- Caaporã - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 001/2009, de 02 de Janeiro de 2009, 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: Registro de preços, consignado em ata, para 
contratação de empresa especializada, para eventual fornecimento de mobília, destinados a 
suprir as necessidades da administração municipal; resolve registrar o preço nos seguintes 
termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAAPORÃ 

VENCEDOR: NADJA PEREIRA DOS SANTOS FALCONE
CNPJ: 10.226.284/0001-92
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 Armário de aço com as seguintes 
características: 02 (duas) portas, na cor cinza, 
chave em duplicata, 03 prateleiras, capacidade 
de 25 kg por prateleira, em chapa de aço nº 24, 
medindo 174 mm x largura 800 mm x 
profundidade 330 mm, base com sapatas 
reguláveis, tratado pelo processo anti-
ferruginoso e pintura eletrostática pó.

UND 100 840,00 84.000,00

2 Armário de aço com as seguintes 
características: 02 (duas) portas, na cor cinza, 
chave em duplicata, 04 prateleiras, de (50x50) 
mm, capacidade de 25 kg por prateleira, em 
chapa de aço nº 24, medindo 1980 mm x largura 
900 mm x profundidade 400 mm, tratado pelo 
processo anti-ferruginoso e pintura eletrostática 
pó.

UND 80 1.250,00 100.000,00

3 Cadeira fixa, sem braço, com assento e encosto 
em madeira, conformado anatomicamente. 
Espuma em poliuretano flexível de alta 
resistência a propagação de rasgo, com 
densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada 
anatomicamente espessura média de 45 mm. 
Acabamento em curvim , bordas arredondadas 
usando perfil de PVC . Revestimento em tecido. 
Estrutura em tubo de aço. Acabamento em 
pintura eletrostática totalmente automatizada em 
epoxi pó com tratamento antiferruginoso.

UND 200 145,00 29.000,00

4 Cadeira fixa, sem braços, com assento e 
encosto em polipropileno injetado de alta 
resistência, estrutura em tubo de aço 
acabamento em pintura eletrostática epóxi pó 
com tratamento antiferruginoso.

UND 200 160,00 32.000,00

5 Cadeira tipo presidente giratória com regulagem 
de altura a gás e relax, com braço e encosto 
alto, estofada em espuma injetada, com 50mm 
de espessura, revestimento em tecido ou 
courvim.

UND 80 440,00 35.200,00

6 Cadeira tipo secretária giratória com regulagem 
de altura a gás, sem braço, estofada em 
espuma injetada, com 50mm de espessura, 
revestimento em tecido ou courvim.

UND 100 255,00 25.500,00

7 Cadeira tipo secretaria giratória, sem braços 
com assento e encosto em polipropileno de alta 
resistência, com regulagem de altura a gás.

UND 100 270,00 27.000,00

8 Cadeira tipo secretaria giratória, com braços 
com assento e encosto em polipropileno de alta 
resistência, com regulagem de altura a gás.

UND 150 290,00 43.500,00

9 Cadeira caixa alta. Assento e encosto em 
polipropileno.. Base em tudo de aço com pintura 
eletrostática epóxi-pó preto, regulagem de altura 
a gás.

UND 100 320,00 32.000,00

10 Carteira escolar universitária, com prancheta 
fixa lateral, assento e encosto em polipropileno
injetado de alta resistência, base com portas 
livros, pintada em epóxi pó, na cor preta.

UND 2000 205,00 410.000,00

11 Carteira escolar com prancheta lateral, assento UND 2000 195,00 390.000,00
e encosto media em polipropileno injetado de 
alta resistência, base com porta livros, pintada 
em epóxi pó, na cor preta.

12 Conjunto pré-escolar, composto de 01 mesa e 
04 cadeiras, mesa com tampo em MDF com 
espessura de 15 mm, medindo 0,70m x 0,70m, 
altura 0,49cm e cadeiras com assento e encosto 
em pilipropileno infantil, confeccionada em tubo 
redondo 7/8 na chapa 18, acabamento com 
pintura na cor preta.

UND 1000 710,00 710.000,00

13 Estante vazada em aço, na cor cinza, com 
chapa média, bandeja com reforço tipo “U”, 
pintura epóxi cinza, com tratamento 
antiferruginoso, medindo 0,90 x 0,30 x 1,98 m.

UND 200 210,00 42.000,00

14 Arquivo em aço com 04 gavetas deslizantes 
para pastas suspensas tamanho ofício, medindo 
altura: 1,33 m, largura: 0,47 m, profundidade: 
0,60 m. Pintura epóxi, cor cinza.

UND 100 810,00 81.000,00

15 Longarina de 03 lugares secretaria assento e 
encosto em polipropileno de alta resistência, 
base em aço com pintura epóxi na cor preta.

UND 100 510,00 51.000,00

17 Mesa reta c/ 02 gavetas e chaves, medindo no 
mínimo 1,20 x 0,60 x 0,74 cm, em melamínico 
laminado BP de 15mm de espessura, estrutura 
em tubo quadrado 50x25 mm, pintado em epóxi 
na cor cinza.

UND 200 420,00 84.000,00

26 Gaveteiro volante c/05 gavetas e chaves em 
melamínico laminado BP de 15mm de 
espessura, estrutura em tubo quadrado 50x25 
mm, pintado em epóxi na cor cinza.

UND 10 390,00 3.900,00

27 Armário alto, tipo fechado, com 03 prateleiras 
internas, 02 portas e chaves, confeccionado em 
MDP de 15mm de espessura.

UND 20 740,00 14.800,00

29 Caminha empilhável, composta por duas
cabeceiras produzidas em polipropileno 
homopolímero de baixo índice de fluidez virgem 
(PP não reciclado) nas dimensões 0,60 cm de 
largura, 1,35 cm de comprimento, 0,15 cm de 
altura com suporte para chupeta e acabamento 
sem rebarbas, com 04 ponteiras de borrachas 
antiaderente. As laterais são em tubos de 
alumínio com espessura de 2mm o qual garante 
a precisão dimencional para encaixe. A tela 
vazada é confeccionada em tecido 100% 
poliéster, antifugos, anti-UV, antioxidante, com 
alta resistência, antitranspirante e lavável e 
ainda antichamas, para atender crianças de 12 
meses a 06 anos de idade com capacidade para 
suportar ate 50 kgs

UND 100 445,00 44.500,00

30 Roupeiro em aço, com 12 vãos (portas), com 
dispositivo para cadeados, pés niveladores, 
porta etiquetas e ventilação nas portas, medindo 
1,94x 0,93x 0,42m pintado pelo processo anti-
ferruginoso eletrostático epoxi pó, na cor cinza 
cristal

UND 30 1.290,00 38.700,00

31 Mesa com 08 cadeiras- Mesa retangular, 
medindo 2,00x 0,90x 0,74m confeccionado em 
melamínico laminado BP de 15mm de 
espessura, com Cadeira fixa , assento e encosto 
em PVC, base preta

UND 20 1.560,00 31.200,00

TOTAL 2.309.300,00

VENCEDOR: NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.-ME
CNPJ: 14.209.485/0001-32
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

16 Mesa para computador com porta CPU medindo 
no mínimo 0,90 x 0,68m revestimento em 
laminado melamínico 15mm, estrutura em tubo 
quadrado 50x25pintado em epóxi na cor cinza.

UND 50 300,00 15.000,00

18 Armário de cozinha com 3 portas, medindo 
(cm): largura: 1018, altura: 41,1 , profundidade: 
25,2, na cor branca, em aço, garantia de 4 anos. 
Peso total entre 8 e 9 kg. Suporta até 30kg.

UND 20 440,00 8.800,00

19 Cadeira de plástico branca, empilhável, sem 
braço, medindo a 88 x l 46 x p 54 cm, resistente, 
que suporte até 140 kg. Peso médio 2,5 kg. 
Garantia de 3 anos.

UND 600 34,00 20.400,00

20 Conjunto para cozinha, mesa de 06 lugares c/ 
cadeiras. Estrutura tubular em aço pintado na 
cor branca. Cadeira com assento acolchoado, 

UND 30 1.370,00 41.100,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00002/2015
Aos 22 dias do mês de Maio de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Caaporã, Estado da Paraíba, localizada na Rua Salomão Veloso - Centro - 
Caaporã - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 
nº 001/2009, de 02 de Janeiro de 2009, 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: Registro de preços, consignado em ata, para contratação de 
empresa especializada, para eventual fornecimento de mobília, destinados a suprir as necessidades 
da administração municipal; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE CAAPORÃ

e encosto media em polipropileno injetado de 
alta resistência, base com porta livros, pintada 
em epóxi pó, na cor preta.

12 Conjunto pré-escolar, composto de 01 mesa e 
04 cadeiras, mesa com tampo em MDF com 
espessura de 15 mm, medindo 0,70m x 0,70m, 
altura 0,49cm e cadeiras com assento e encosto 
em pilipropileno infantil, confeccionada em tubo 
redondo 7/8 na chapa 18, acabamento com 
pintura na cor preta.

UND 1000 710,00 710.000,00

13 Estante vazada em aço, na cor cinza, com 
chapa média, bandeja com reforço tipo “U”, 
pintura epóxi cinza, com tratamento 
antiferruginoso, medindo 0,90 x 0,30 x 1,98 m.

UND 200 210,00 42.000,00

14 Arquivo em aço com 04 gavetas deslizantes 
para pastas suspensas tamanho ofício, medindo 
altura: 1,33 m, largura: 0,47 m, profundidade: 
0,60 m. Pintura epóxi, cor cinza.

UND 100 810,00 81.000,00

15 Longarina de 03 lugares secretaria assento e 
encosto em polipropileno de alta resistência, 
base em aço com pintura epóxi na cor preta.

UND 100 510,00 51.000,00

17 Mesa reta c/ 02 gavetas e chaves, medindo no 
mínimo 1,20 x 0,60 x 0,74 cm, em melamínico 
laminado BP de 15mm de espessura, estrutura 
em tubo quadrado 50x25 mm, pintado em epóxi 
na cor cinza.

UND 200 420,00 84.000,00

26 Gaveteiro volante c/05 gavetas e chaves em 
melamínico laminado BP de 15mm de 
espessura, estrutura em tubo quadrado 50x25 
mm, pintado em epóxi na cor cinza.

UND 10 390,00 3.900,00

27 Armário alto, tipo fechado, com 03 prateleiras 
internas, 02 portas e chaves, confeccionado em 
MDP de 15mm de espessura.

UND 20 740,00 14.800,00

29 Caminha empilhável, composta por duas
cabeceiras produzidas em polipropileno 
homopolímero de baixo índice de fluidez virgem 
(PP não reciclado) nas dimensões 0,60 cm de 
largura, 1,35 cm de comprimento, 0,15 cm de 
altura com suporte para chupeta e acabamento 
sem rebarbas, com 04 ponteiras de borrachas 
antiaderente. As laterais são em tubos de 
alumínio com espessura de 2mm o qual garante 
a precisão dimencional para encaixe. A tela 
vazada é confeccionada em tecido 100% 
poliéster, antifugos, anti-UV, antioxidante, com 
alta resistência, antitranspirante e lavável e 
ainda antichamas, para atender crianças de 12 
meses a 06 anos de idade com capacidade para 
suportar ate 50 kgs

UND 100 445,00 44.500,00

30 Roupeiro em aço, com 12 vãos (portas), com 
dispositivo para cadeados, pés niveladores, 
porta etiquetas e ventilação nas portas, medindo 
1,94x 0,93x 0,42m pintado pelo processo anti-
ferruginoso eletrostático epoxi pó, na cor cinza 
cristal

UND 30 1.290,00 38.700,00

31 Mesa com 08 cadeiras- Mesa retangular, 
medindo 2,00x 0,90x 0,74m confeccionado em 
melamínico laminado BP de 15mm de 
espessura, com Cadeira fixa , assento e encosto 
em PVC, base preta

UND 20 1.560,00 31.200,00

TOTAL 2.309.300,00

VENCEDOR: NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.-ME
CNPJ: 14.209.485/0001-32
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

16 Mesa para computador com porta CPU medindo 
no mínimo 0,90 x 0,68m revestimento em 
laminado melamínico 15mm, estrutura em tubo 
quadrado 50x25pintado em epóxi na cor cinza.

UND 50 300,00 15.000,00

18 Armário de cozinha com 3 portas, medindo 
(cm): largura: 1018, altura: 41,1 , profundidade: 
25,2, na cor branca, em aço, garantia de 4 anos. 
Peso total entre 8 e 9 kg. Suporta até 30kg.

UND 20 440,00 8.800,00

19 Cadeira de plástico branca, empilhável, sem 
braço, medindo a 88 x l 46 x p 54 cm, resistente, 
que suporte até 140 kg. Peso médio 2,5 kg. 
Garantia de 3 anos.

UND 600 34,00 20.400,00

20 Conjunto para cozinha, mesa de 06 lugares c/ 
cadeiras. Estrutura tubular em aço pintado na 
cor branca. Cadeira com assento acolchoado, 

UND 30 1.370,00 41.100,00

mesa com tampo de mármore na cor branca 
medindo 1,40 x 0,60 cm

21 Mesa de plástico quadrada branca, resistente, 4 
pés, medindo 72x72x72cm, 5,6kg. Garantia de 
03 anos.

UND 150 58,00 8.700,00

22 Conjunto de mesa infantil em plástico resistente 
com 4 cadeiras, cores variadas, dimensões: 
(cxlxa): 650x650x460cm, empilhável.

UND 100 205,00 20.500,00

23 Quadro de aviso acolchoado na cor verde e 
bordas de madeira,1,00x1,50M

UND 30 215,00 6.450,00

24 Quadro branco med. 2,50 x 1.20 m com moldura 
de madeira

UND 10 410,00 4.100,00

25 Quadro verde med. 2,50 x 1.20 m com moldura 
de madeira

UND 10 390,00 3.900,00

28 Mesa reta, medindo 0,80X 0,60x 0,74m 
confeccionada em melamínico laminado BP de 
15mm de espessura, estrutura em tubo 
quadrado 50x25 mm, pintado em epóxi na cor 
cinza c/rodízio.

UND 10 220,00 2.200,00

TOTAL 131.150,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 
de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Caaporã 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:

Pela Prefeitura Municipal de Caaporã, 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:

- NADJA PEREIRA DOS SANTOS FALCONE.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 26 - 27 - 29 - 30 - 31.
Valor: R$ 2.309.300,00.
- NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.-ME.
Item(s): 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 28.
Valor: R$ 131.150,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 
de Caaporã.

Caaporã - PB, 22 de Maio de 2015
JOÃO BATISTA SOARES – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

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: 
fornecimento de mobília, destinados a suprir as necessidades da administração 
municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: NADJA 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Caaporã firmar contra-

tações 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:

Pela Prefeitura Municipal de Caaporã, 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:
 - NADJA PEREIRA DOS SANTOS FALCONE.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 26 - 27 - 29 - 30 - 31.
Valor: R$ 2.309.300,00.
- NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.-ME.
Item(s): 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 28.
Valor: R$ 131.150,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Caaporã.
Caaporã - PB, 22 de Maio de 2015

JOÃO BATISTA SOARES – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2015, que objetiva: fornecimento de mobília, 
destinados a suprir as necessidades da administração municipal; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: NADJA PEREIRA DOS SANTOS FALCONE - R$ 2.309.300,00; 
NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.-ME - R$ 131.150,00.

Caaporã - PB, 22 de Maio de 2015
JOÃO BATISTA SOARES – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015
Processo Administrativo Nº 254/2015
OBJETO: Locação de veículos automotores, para atender necessidades de diversas Secretarias 

do Município de Nova Olinda, conforme Termo de Referência do edital.
ABERTURA: 05/06/2015, às 13:00 horas.
REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO OR-

ÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 

Nova Olinda, na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 3459-1048, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas

Nova Olinda, 22 de maio de 2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gás GLP e Água Mineral 

20 L, destinado ao Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras - PB e seus diversos Órgãos, 
Conforme solicitação.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 80025/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: Orçamento 2015 02.160 - SEC. MUN. DE 

CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.2011.2082 - MANTER AS ATIV.DA SEC.DE CID. E PROM. 
SOCIAL 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 08.243.1031.2081 
- MANUT. DO CONSELHO TUTELAR 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS 02.140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.1031.2068 - CO-
-FINAN. DOS SERV., PROG. E PROJ. DO SUAS 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RE-
CURSOS ORDINÁRIOS 08.244.1039.2069 - MANUT. DE ATIV. DE GESTÃO DO SUAS-IGD/SUAS 
33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2070 - MANUT. DE 
OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS 
08.244.1035.2065 - MANUT. DO SERV. DE PROT.A.ESP.A FAM.E IND.-CREAS 33.90.30.01 - MATE-
RIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2075 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO 
MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS 
FNAS 08.244.1031.2076 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - IGDPBF/SUAS 
33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2077 - MANUT. DO 
PROG. DE CAP. E FOM. DOS TRAB. DO SUAS-IGD/SUAS 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 
004 - RECURSOS FNAS 08.244.1032.2078 - MANUT. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/
PBF 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1010.2079 - PROGR. 
DE PROM.DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS 33.90.30.01 - MATERIAL DE 
CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS 02.160 - SEC. MUN. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 
08.244.1031.2083 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINARIO 08.244.1031.2085 - MANUT. 
DO CONSELHO MUN. DOS DIR DA CRIAN E ADOLESC. - CMDCA 33.90.30.01 - MATERIAL DE 
CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINARIO 08.243.1037.2086 - MANUT. DAS AÇÕES ESTRAT. DO 
PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS 
FNAS 08.244.1031.2087 - MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VINCULO - SCFV 
33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2089 - MANUT. DO 
SERV. DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNC. INCLUSIVA 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 
004 - RECURSOS FNAS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras e:
CT Nº 80019/2015 - 22.05.15 - MANOEL ALCINDO DE ANDRADE - R$ 116.210,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 80025/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 80025/2015, que objetiva: Contratação de empresa para 
o fornecimento parcelado de Gás GLP e Água Mineral 20 L, destinado ao Fundo Municipal de Ação 
Social de Cajazeiras - PB e seus diversos Órgãos, Conforme solicitação; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: MANOEL ALCINDO DE ANDRADE - R$ 116.210,00.

Cajazeiras - PB, 22 de Maio de 2015
BETANIA FEITOSA NOBREGA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços no conserto, manutenção corretiva e preventiva com reposição 

de peças em equipamentos médicos e odontológicos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00008/2015. 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 - saúde/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 00035/2015 - 
20.05.15 - CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME - R$ 161.270,00.

ESTADO DA PARAÍBA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2015, que objetiva: Prestação de serviços no 
conserto, manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças em equipamentos médicos e 
odontológicos. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CELIA FRANCISCO 
DE CARVALHO - ME - R$ 161.270,00.

 Araruna - PB, 19 de Maio de 2015
 CHRISTINA TARGINO FERNANDES 

  Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECI-

MENTO DE MATERIAL (URNAS), SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 80026/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras:Orçamento 2015 02.160 - SEC. MUN. 

DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.2011.2082 - MANTER AS ATIV.DA SEC. DE CID. 
E PROM. SOCIAL 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 001 - 
RECURSOS ORDINÁRIOS 08.243.1031.2081 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR 33.90.39.01 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINARIOS 
02.140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊENCIA SOCIAL 08.244.1031.2068 - CO-FINAN. DOS 
SERV.,PROG. E PROJ. DO SUAS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA 
JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINARIOS 08.244.1039.2069 - MANUT. DE ATIV. DE GESTÃO 
DO SUAS-IGD/SUAS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 
004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2070 - MANU. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAS 
33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 
08.244.1035.2065 - MANUT. DO SERV. DE PROT.A.ESP.A FAM.E IND.-CREAS 33.90.39.01 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.243.1037.2066 
- MANUT.DO SERV. DE CONV.E F. DE VINC/CRI/ADO DE 6 A 15 ANOS 33.90.39.01 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.243.1038.2067 - 
MANUT.DO SERV. DE CONV.E F. DE VINC P/JOVENS DE 15 A 17 ANOS 33.90.39.01 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2075 
- MANUT.DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL -FMAS 33.90.39.01 - OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2076 - MANUT.
DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - IGDPBF/SUAS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2077 - MANUT. DO 
PROG. DE CAP. E FOM. DOS TRAB. DO SUAS-IGD/SUAS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1032.2078 - MANUT.DA 
GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA - IGD/PBF 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
RO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1010.2079 - PROGR. DE PROMO.DO 
ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1010.2079 - PROGR. DE PROMO.
DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 02.160 - SEC.MUN. DE CIDADANIA E 
PROMOÇÃOP SOCIAL 08.244.1031.2083 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN-
ÇA E ADOLESCENTE 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 
001- RECURSOS ORDINARIOS 08.244.1031.2085 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DOS DIR 
DA CRIAN E ADOLESC. - CMDCA 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA 
JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINARIO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras e:
CT Nº 80018/2015 - 22.05.15 - ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA - R$ 266.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE:CHAMADA PUBLICA Nº 001/2015
OBJETIVO: Contratação de Agricultores Familiares e/ou Cooperativas para o fornecimento 

parcelado de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender as necessidades da rede 
municipal de ensino de Queimadas-PB.

ABERTURA: 15/Junho/2015 às 09:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx)83-3392-2276

Queimadas - PB, 21 de Maio de 2015.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 049/2015 – PMQ                                              De 19 de maio de 2015.
“Dispõe sobre a Homologação do Resultado Final do Concurso Público realizado pelo Município 

de Queimadas e dá outras providências.”
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS, Estado da Paraíba, no uso 

de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e:
CONSIDERANDO o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, no art. 84 da Lei Orgânica 

do Município, na Lei Municipal nº 191/2009 (Regime Jurídico dos Servidores) e na Lei Municipal 
nº 399/2014;

CONSIDERANDO o que dispõe a Cláusula XII (Da Homologação) do Edital de Abertura do 
Concurso Público n.º 001/2014;

CONSIDERANDO todo o teor do Processo Administrativo n.º 348/2014, referente ao Concurso 
Público n.º 001/2014;

CONSIDERANDO o Resultado Final do Concurso Público n.º 001/2014;
CONSIDERANDO o Relatório Final das atividades desenvolvidas pela Empresa CONPASS – 

Concursos Públicos e Assessorias EIRELI (CNPJ nº 07.909.631/0001-77), quanto à organização, 
elaboração, coordenação e execução do Concurso Público n.º 001/2014;

CONSIDERANDO o Relatório Final da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Con-
curso n.º 001/2014, datado de 18/05/2015, opinando pela homologação do certame;

CONSIDERANDO o interesse público envolvido.
 
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica HOMOLOGADO o Resultado Final do Concurso Público nº 001/2014, para preen-

chimento de diversos cargos no quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Queimadas, 
consagrando-se como exatas e definitivas as informações das listagens do Resultado Oficial Final, 
divulgado em 20 de abril de 2015.

Art. 2º - O Concurso Público terá validade pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado 
por igual período, para atender o interesse público da Administração Municipal.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS

Estado da Paraíba, em 19 de maio de 2015.
Jacó Moreira Maciel

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 060/2015
OBJETO: Contratação de empresa para Indicação das operações que se devem efetuar sobre os 

dados do problema para obter o valor das incógnitas, no que tange serviços ou produtos oferecidos 
através de convênios aos servidores ativos e ou inativos do interesse do município de Patos-PB.

ABERTURA: 09/06/2015 ás 09h: 00min (Horário de Brasília).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS:  0(xx) 83-3423-3610 – ramal 212   E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 22 de maio de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º: 033/2015
Ref.: Recurso Administrativo
Recorrente:   ZETRASOFT LTDA
Publicação Decisão
Tendo em vista o tudo o que consta do processo administrativo, JULGO PELO NÃO PROVI-

MENTO do Recurso interposto.
Patos (PB), 20 de maio de 2015.

RAMALLEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA
Pregoeiro Oficial

Pregão Presencial n.º: 033/2015
Ref.: Recurso Administrativo
Notificado:  ZETRASOFT LTDA
Notificação
Fica a Empresa ZETRASOFT LTDA notificada da decisão que JULGOU PELO NÃO PROVI-

MENTO do Recurso interposto.
Patos (PB), 20 de maio de 2015.

RAMALLEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA
Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Administrativo 

nº 008/2015 e Pregão Presencial  nº  00005/2015. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADA:   FABIANO DE CALDAS BATISTA  – ME..
OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física para prestação de serviços com prestação 

de contas e convênios firmados com o Governo Federal e Estadual, atendendo solicitação da 
Secretaria de Administração.

VALOR  MENSAL:  R$  1.200,00 (hum mil e duzentos reais)
VIGÊNCIA:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB,   22  de Maio de 2015
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para, execução dos serviços 

de ampliação de 03 (três) Postos de Saúde, nas seguintes localidades: Zona rural, Sítio Bolas;  Zona 
urbana, Bairro Santo Antônio e Zona Urbana, Centro, junto a este Município.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
Montbravo Construções e Serviços Ltda - EPP - Valor: R$ 433.125,47.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com.

Itatuba - PB, 08 de Maio de 2015
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO

Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO E  PROPOSTA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 
00004/2015

OBJETO: Contratação de empresa especializada para pavimentação em paralelepípedo em 
diversas ruas da cidade e ruas do Povoado de Lagoinha, no Município de Água Branca/PB, con-
forme projeto básico em anexo.

LICITANTE HABILITADO DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - Valor: R$ 970.651,14.

Água Branca - PB, 22 de Maio de 2015
JOSEILDO RODRIGUES DE MEDEIROS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2015
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 079/2015 de 19 

de Janeiro de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, vem através 
deste AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 028/2015, cujo objeto é Locação mensal de veículos de passageiros fechado, 
com equipamentos obrigatórios de segurança, pintura de faixa horizontal, com nome ESCOLAR, 
lanterna de luz na parte superior dianteira e traseira, cintos de segurança para transporte diário 
de estudantes da zona rural para a rede estaduale municipal de ensino na sede do município de 
São Jose de Piranhas –PB.

VENCEDOR (ES):
RICARDO DIAS DE ARAUJO
20.740,00(Vinte Mil, Setecentos e Quarenta Reais)

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 19 de Maio de 2015
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Pregoeiro(a) Oficial



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00003/2015
Aos 22 dias do mês de Maio de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Caaporã, Estado da Paraíba, localizada na Rua Salomão Veloso - Centro  Caaporã - PB, 
nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 001/2009, de 
02 de Janeiro de 2009, Decreto Municipal nº , de 30 de Dezembro de 1899, 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: Registro de preços, consignado 
em ata, para contratação de empresa especializada, para eventual fornecimento de material desti-
nado a adequação das funções administrativas do município no tocante a informatização; resolve 
registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE CAAPORÃ

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00003/2015

Aos 22 dias do mês de Maio de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Caaporã, Estado da Paraíba, localizada na Rua Salomão Veloso - Centro  
Caaporã - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 001/2009, de 02 de Janeiro de 2009, Decreto Municipal nº , de 30 de Dezembro de 
1899, 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: Registro de preços, consignado em ata, para contratação de empresa especializada, para 
eventual fornecimento de material destinado a adequação das funções administrativas do 
município no tocante a informatização; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAAPORÃ

VENCEDOR: AURÍLIO ALMEIDA DE SOUZA - ME
CNPJ: 10.737.596/0001-60
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 ADAPTADOR DE REDE WIRELESS 
150Mbps

TP LINK UNID 30 67,00 2.010,00

2 ADAPTADOR DE REDE WIRELESS 
300Mbps

TP LINK UNID 10 82,00 820,00

3 APARELHO TELEFONE SEM FIO COM 
IDENTIFICADOR DE CHAMADAS

PANASONIC UNID 10 160,00 1.600,00

4 APARELHO TELEFONE DE MESA COM FIO 
COM CHAVE

ELGIN UNID 20 58,00 1.160,00

5 BATERIA PARA PLACA MÃE LITHIUM 3V 
(PILHA)

SONY UNID 20 5,80 116,00

6 BOBINA PDV 76MM x 22MM JANDAIA CX 20 84,00 1.680,00
7 CABO DE REDE UTP SOHO 305M FURUKAWA CX 20 495,00 9.900,00
10 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 

COLOR REF 122 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 150 49,00 7.350,00

11 CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON 
COLOR AMARELO MODELO T6644NDA 
MESMA MARCA DA IMPRESSORA

EPSON UNID 30 64,50 1.935,00

12 CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON 
COLOR AZUL MODELO T6642 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA

EPSON UNID 30 64,50 1.935,00

13 CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON 
COLOR MAGENTA MODELO T6643 DA 
MESMA MARCA DA IMPRESSORA

EPSON UNID 30 64,50 1.935,00

14 CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON 
PRETO MODELO T6641 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA

EPSON UNID 30 57,00 1.710,00

15 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR AMARELO REF 670 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA

HP UNID 30 35,00 1.050,00

16 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR AZUL REF 951 DA MESMA MARCA 
DA IMPRESSORA

HP UNID 30 79,00 2.370,00

17 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR MAGENTA REF 670 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA

HP UNID 30 35,00 1.050,00

18 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR MAGENTA REF 951 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA

HP UNID 30 79,00 2.370,00

19 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR REF 662 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 50 35,00 1.750,00

20 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR AMARELO REF 951 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA

HP UNID 30 79,00 2.370,00

21 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR AZUL REF 670 DA MESMA MARCA 
DA IMPRESSORA

HP UNID 30 35,00 1.050,00

22 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR REF 75 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 30 70,00 2.100,00

23 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR REF 78 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 10 137,00 1.370,00

24 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP HP UNID 50 79,00 3.950,00
COLOR REF 901 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

25 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR REF. 22 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 50 77,00 3.850,00

26 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR REF. 28 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 50 78,00 3.900,00

27 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR REF. 60 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 100 71,00 7.100,00

28 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
COLOR REF. 93 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 30 75,00 2.250,00

29 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
ORIGINAL COLOR REF 17 DA MESMA 
MARCA DA IMPRESSORA

HP UNID 20 133,00 2.660,00

30 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF 122 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 150 42,50 6.375,00

31 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF 15 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 20 69,00 1.380,00

32 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF 662 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 50 33,00 1.650,00

33 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF 670 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 30 33,00 990,00

34 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF 92 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 30 61,00 1.830,00

35 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF 950 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 30 85,50 2.565,00

36 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF. 21 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 30 65,00 1.950,00

37 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF. 21B DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 50 49,00 2.450,00

38 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF. 27 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 30 65,00 1.950,00

39 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF. 27B DA MESMA MARCA DE 
IMPRESSORA

HP UNID 50 39,00 1.950,00

40 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF. 60 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 100 65,00 6.500,00

41 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF. 60B DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 100 45,00 4.500,00

42 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF. 74 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 30 64,00 1.920,00

43 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 
PRETO REF. 901 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 50 61,00 3.050,00

44 CD-R VIRGEM 52X 80MIN NIPPONIC UNID 500 0,70 350,00
45 CONECTORES DE REDE RJ 45 WURTH UNID 800 0,69 552,00
46 DISCO RÍGIDO EXTERNO USB 1TB 3.0 WESTERN 

DIGITAL
UNID 20 390,00 7.800,00

47 DISCO RÍGIDO EXTERNO USB 500 GB 3.0 WESTERN 
DIGITAL

UNID 30 319,00 9.570,00

48 DISCO RIGIDO INTERNO 7.2 RPM SATA2 
DE 500GB

WESTERN 
DIGITAL

UNID 30 275,00 8.250,00

49 DISCO RIGIDO INTERNO 7.2 RPM SATA2 
DE 1 TB

WESTERN 
DIGITAL

UNID 30 365,00 10.950,00

50 DVD-R VIRGEM 8X 120MIN NIPPONIC UNID 800 0,80 640,00
51 ESTABILIZADOR 1000VA 220-110 ENERGY LUX UNID 30 235,00 7.050,00
52 ESTABILIZADOR 1500VA 220-110 ENERGY LUX UNID 10 400,00 4.000,00
53 ESTABILIZADOR 2000VA 220-110 APC UNID 2 520,00 1.040,00
54 ESTABILIZADOR 300 VA 220-110 BMI UNID 30 85,00 2.550,00
55 ESTABILIZADOR 500 VA 220-110 COM 

MODULO ISOLADOR
ENERGY LUX UNID 100 135,00 13.500,00

56 FITA IMPRESSORA MATRICIAL FX 2190 EPSON UNID 30 39,00 1.170,00
57 FITA IMPRESSORA MATRICIAL FX 890 EPSON UNID 30 19,00 570,00

58 FITA IMPRESSORA MATRICIAL LX 300 EPSON UNID 30 7,90 237,00
59 FONTE ATX 500 W GM UNID 100 48,00 4.800,00
60 FONTE PARA NETBOOK UNIVERSAL 40W APC UNID 10 149,00 1.490,00
61 FONTE PARA NOTEBOOK UNIVERSAL 

60W
MULTILASER UNID 10 139,00 1.390,00

62 FONTE REAL ATX 550W KRONNUS UNID 10 120,00 1.200,00
63 FONTE REAL ATX 700W GM UNID 10 185,00 1.850,00
64 FORMULÁRIO CONTÍNUO 240 X 280 2 VIAS 

BRANCO
FAVORITO CX 5 140,00 700,00

65 FRAGMENTADORA ATE 30 FOLHAS-CD-
DVD-CARTÃO DE CRÉDITO

MENNO UNID 5 950,00 4.750,00

66 GABINETE ATX COM FONTE 450 W MULTILASER UNID 50 135,00 6.750,00
67 GABINETE ATX COM FONTE 500 W GM UNID 50 132,50 6.625,00
68 GPS DE MÃO RESOLUÇÃO 176 X 220 

PIXEL
GARMIN UNID 5 1.400,00 7.000,00

69 GRAVADOR DVD RW 22X PR SATA SAMSUNG UNID 50 79,00 3.950,00
71 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA 

MULTIFUNCIONAL, RESOLUÇÃO 600 X 600 
DPI, ATE 19PPM, CICLO MENSAL DE 2.000 
PÁGINAS, CAPACIDADE PARA 150 
FOLHAS

HP UNID 20 890,00 17.800,00

72 IMPRESSORA LASER PRO 
MONOCROMÁTICA RESOLUÇÃO 600 X 
600DPI ATE 18PPM, CICLO MENSAL DE 
5.000 PAGINAS, CAPACIDADE PARA 150 
FOLHAS

HP UNID 40 690,00 27.600,00

75 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR 
COM FAX RESOLUÇÃO 4800 X 1200 DPI, 
ATÉ 8PPM, CICLO MENSAL DE 3000 
PÁGINAS, CAPACIDADE PARA 80 FOLHAS

HP UNID 20 375,00 7.500,00

76 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR 
SEM FIO RESOLUÇÃO 1200 X 1200 DPI, 
ATE 23PPM, CICLO MENSAL DE 1.000 
PÁGINAS, CAPACIDADE PARA 400 
FOLHAS

HP UNID 20 390,00 7.800,00

77 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR 
SEM FIO RESOLUÇÃO 5760 X 1440 DPI, 
ATÉ 33PPM, CAPACIDADE PARA 100 
FOLHAS

EPSON UNID 20 980,00 19.600,00

78 IMPRESSORA NÃO FISCAL 150V/40 
COLUNAS - TÉRMICA

EPSON UNID 5 750,00 3.750,00

79 KIT TECLADO MULTIMIDIA USB E MOUSE 
OPTICO USB

MICROSOFT UNID 10 90,00 900,00

81 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS USB 
RESOLUÇÃO 01,25m, FREQUÊNCIA DE 
OPERAÇÃO 29,49MHz, PROCESSAADOR 
8051, SENSOR ÓPTICO CCD LINEAR 2.048 
PIXEL

ELGIN UNID 5 239,00 1.195,00

82 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS USB 
VELOCIDADE DE LEITURA 400 
LEITURAS/SEGUNDO TECNOLOGIA 
LINEAR IMAGER, SUPERIOR A 
TECNOLOGIA LASER, LER CÓDIGO 
FEBRABAN(BOLETO), DISTÂNCIA DE 
LITURA ATÉ 60CM

ELGIN UNID 5 650,00 3.250,00

83 MALA P/ NOTEBOOK 14" CLONE UNID 10 90,00 900,00
84 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 14.1 MP SONY UNID 10 450,00 4.500,00
85 MEMORIA 2 GB DDR 3 MARKIVISION UNID 20 110,00 2.200,00
86 MEMORIA 2 GB DDR2 MARKIVISION UNID 20 148,00 2.960,00
87 MEMORIA 4 GB DDR 3 MARKIVISION UNID 40 220,00 8.800,00
88 MEMÓRIA 8 GB DDR3 MARKIVISION UNID 20 428,00 8.560,00
89 MICROCOMPUTADOR i7,4 GB DDR3,HD 

750GB,MONITOR DE VIDEO LED 18,5" 
,GABINETE ATX ,GRAVADOR DVD,MOUSE 
USB,TECLADO USB.

N3 UNID 20 3.490,00 69.800,00

90 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE, CORE 
I5/TELA ENTRE 18 E 21", 4 GB, HD 500, 
DVDRW, TECLADO E MOUSE

POSITIVO UNID 15 3.400,00 51.000,00

91 MICROCOMPUTADOR i5,4 GB DDR3,HD 
1TB,MONITOR DE VIDEO LED 18,5" 
,GABINETE ATX ,GRAVADOR DVD,MOUSE 
USB,TECLADO USB.

N3 UNID 40 2.590,00 103.600,00

92 MICROCOMPUTADOR CORE i3 , 4GB 
DDR3, 500GB, GRAVADOR DE DVD, PLACA 
MÃE ON-BOARD, KIT GABINETE COM 
FONTE ATX, TECLADO, MOUSE E 
MONITOR 18,5" LED

N3 UNID 100 2.250,00 225.000,00

93 MICROCOMPUTADOR PENTIUM DUAL N3 UNID 20 1.790,00 35.800,00
CORE, 4GB DDR3, 500GB, GRAVADOR DE 
DVD, PLACA MÃE ON-BOARD, KIT 
GABINETE COM FONTE ATX, TECLADO, 
MOUSE E MONITOR 18,5" LED

94 MONITOR 18,5" WIDESCREEN LED, 
RESOLUÇÃO MNINIMA 1366 X 768 PIXEL

AOC UNID 30 400,00 12.000,00

95 MONITOR LED DE 20" RESOLUÇÃO 
MINIMA DE 1600 X 900 PIXEL

SAMSUNG UNID 30 500,00 15.000,00

96 MOUSE OTICO USB COM 3 BOTÕES GM UNID 100 14,00 1.400,00
97 NO-BREAK 700 VA COM SAIDA PARA 

BATERIA EXTERNA
APC UNID 10 420,00 4.200,00

98 NO-BREAK 700 VA S/ SAÍDA PARA 
BATERIA EXTERNA

ENERGY LUX UNID 10 370,00 3.700,00

99 NO-BREAK DE 1200VA 220/210 ENERGY LUX UNID 50 490,00 24.500,00
100NO-BREAK DE 1400VA 220/210 ENERGY LUX UNID 30 650,00 19.500,00
101NO-BREAK DE 2200VA 220/110 APC UNID 3 2.100,00 6.300,00
102NOTEBOOK CORE i3 500GB DVD 4GB WEB 

CAM TELA DE 14.1"
LENOVO UNID 30 2.200,00 66.000,00

103NOTEBOOK CORE I5 1TB DVD 4GB WEB 
CAM TELA DE 14,1"

DELL UNID 10 3.600,00 36.000,00

104NOTEBOOK CORE i5 500GB DVD 4GB WEB 
CAM TELA DE 14.1"

N3 UNID 20 2.500,00 50.000,00

105NOTEBOOK CORE I7 1GB DVD 8GB WEB 
CAM TELA DE 14,1"

DELL UNID 10 4.500,00 45.000,00

106PACOTE SOTWARE WINDOWS ORIGINAL DELL UNID 30 650,00 19.500,00
107PAPEL A4 210 X 297 RESMA REPORT rs 100 17,50 1.750,00
108PEN-DRIVE USB 2.0 FLASH DRIVE 16GB SANDISK UNID 20 48,00 960,00
109PEN-DRIVE USB 2.0 FLASH DRIVE 32GB SANDISK UNID 10 79,00 790,00
110PEN-DRIVE USB 2.0 FLASH DRIVE 4GB SANDISK UNID 20 23,00 460,00
111PEN-DRIVE USB 2.0 FLASH DRIVE 8GB SANDISK UNID 50 35,00 1.750,00
112PLACA DE REDE S FIO 150N TP LINK UNID 30 65,00 1.950,00
113PLACA DE VIDEO 1GB PCI EXPRESS DDR3 

64BITS
EVGA UNID 10 240,00 2.400,00

114PLACA MÃE LGA 1150 H81 ASUS UNID 50 290,00 14.500,00
115PLACA MÃE LGA 1155 H61 ASUS UNID 50 280,00 14.000,00
116PROCESSADOR CORE i3 1150 INTEL UNID 30 650,00 19.500,00
117PROCESSADOR CORE i3 1155 INTEL UNID 30 660,00 19.800,00
118PROCESSADOR CORE i5 1150 INTEL UNID 30 1.050,00 31.500,00
119PROCESSADOR CORE i5 1155 INTEL UNID 30 1.030,00 30.900,00
120PROCESSADOR CORE i7 1150 INTEL UNID 10 1.840,00 18.400,00
121PROCESSADOR CORE i7 1155 INTEL UNID 10 1.800,00 18.000,00
122PROCESSADOR PENTIUM DUAL CORE INTEL UNID 20 329,00 6.580,00
124ROTEADOR WIFI 150Mbps 1 ANTENA TP LINK UNID 40 99,00 3.960,00
125ROTEADOR WIFI 300Mbps 3 ANTENAS TP LINK UNID 30 249,00 7.470,00
126SCANNER DE MESA COLORIDO 

RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 2400 X 4800 DPI
HP UNID 5 620,00 3.100,00

127SCANNER DE MESA DIGITALIZADOR 
CICLO DIARIO MINIMO DE 1200 FOLHAS, 
ALIMENTADOR PARA 75 FOLHAS

EPSON UNID 10 3.200,00 32.000,00

130SWITCH 16 PORTAS 10/100 TP LINK UNID 30 145,00 4.350,00
131SWITCH 24 PORTAS 10/100 TP LINK UNID 10 290,00 2.900,00
132SWITCH 8 PORTAS 10/100 INTELBRAS UNID 40 59,00 2.360,00
133TECLADO USB MULTIMIDIA GM UNID 100 25,00 2.500,00
134TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 

AMARELO REF. 212A DA MESMA MARCA 
DA IMPRESSORA

HP UNID 20 325,00 6.500,00

135TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
AZUL REF. 211A DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 20 325,00 6.500,00

136TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
COLOR REF. CB541 DA MESMA MARCA 
DA IMPRESSORA

HP UNID 30 268,00 8.040,00

137TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
COLOR REF. CB542 DA MESMA MARCA 
DA IMPRESSORA

HP UNID 30 268,00 8.040,00

138TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
COLOR REF. CB543 DA MESMA MARCA 
DA IMPRESSORA

HP UNID 30 268,00 8.040,00

139TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
PRETO REF. 12A DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 100 260,00 26.000,00

140TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
PRETO REF. 210A DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 20 263,00 5.260,00

141TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
PRETO REF. 35A DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 100 244,00 24.400,00

142TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
PRETO REF. 36A DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 100 257,00 25.700,00

143TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
PRETO REF. 83A DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 50 255,00 12.750,00

144TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
PRETO REF. 85A DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 150 226,00 33.900,00

145TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
PRETO REF. CB540 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 30 300,00 9.000,00

146TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
PRETO REF. CE505 DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 15 278,00 4.170,00

147TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
PRETO REF.80 A DA MESMA MARCA DA 
IMPRESSORA

HP UNID 50 330,00 16.500,00

148TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 
VERMELHO REF. 213A DA MESMA MARCA 
DA IMPRESSORA

HP UNID 20 325,00 6.500,00

149ULTRABOOK 14 CI5, HD DE 500, 4GB DE 
MEMÓRIA, TELA 14,1"

SAMSUNG UNID 5 3.800,00 19.000,00

VENCEDOR: PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 02.213.325/0002-69
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

70 IMPRESSORA A JATO DE TINTA COLOR 
MULTIFUNCIONAL, RESOLUÇÃO PRETO 
1200X1200DPI E COLOR 4800X1200DPI 
OTIMIZADO, TELA DE TOQUE DE ATÉ 4,3", 
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO 
ATÉ 21 PPM E RASCUNHO ATÉ 34PPM, 
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM COLOR 
ATÉ 17PPM E RASCUNHO ATÉ 34PPM, 
CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS, WIFI

HP UNID 5 990,00 4.950,00

73 IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA 
RESOLUÇÃO 600 X 600 DPI, ATÉ 25PPM, 
CICLO MENSAL DE 2000 PÁGINAS, 
CAPACIDADE PARA 260 FOLHAS

HP UNID 5 1.100,00 5.500,00

74 IMPRESSORA LASERJET MULTIFUNCIONAL
COLOR, RESOLUÇÃO 600 x 600 DPI, ATÉ 
14PPM, CICLO MENSAL DE 30.000 PÁGINAS, 
CAPACIDADE PARA 1.500 FOLHAS

HP UNID 5 2.280,00 11.400,00

80 KIT TECLADO MULTIMIDIA USB E MOUSE 
OPTICO USB SEM FIO

CLONE UNID 10 185,00 1.850,00

123PROJETOR MULTIMIDIA ACIMA DE 2500 
LUMENS COM ENTRADA HDMI, 
RESOLUÇÃO MINIMA 800X600

EPSON UNID 20 2.450,00 49.000,00

128SERVIDOR DE REDE GRANDE PORTE 
SENDO: PROCESSADOR Intel Xeon E5-2630 
v3 (2.4Ghz/6-core/15Mb/85w), MEMÓRIA 
PADRÃO 2 x 8GB SR DDR4-2133/ DISCO 
RÍGIDO 1 x 1TB SATA 7200/ FONTE 1 x 500w 
Platinum Hot Plug Power Supply (redundante 
opcional) / CONTROLADORA Smart Array 
P440ar/2GB 12Gb (Raid 0, 1, 5, 10, 6 e 60 
SAS/SATA) / TECLADO E MOUSE / 3 ANOS 
DE GARANTIA

HP UNID 4 14.050,00 56.200,00

129SERVIDOR DE REDE SENDO: 
PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 3,1 GHZ, 8 
GB DE MEMÓRIA, HD SATA DE 500 GB, 
GRAVADOR DE DVD, GABINETE TORRE 
COM FONTE DE 350, TECLADO E MOUSE

HP UNID 6 3.950,00 23.700,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 
de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Caaporã 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 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Caaporã firmar contra-

tações 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:

Pela Prefeitura Municipal de Caaporã, 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:
- AURÍLIO ALMEIDA DE SOUZA - ME.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 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 - 71 - 72 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 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 - 124 - 125 - 126 - 127 - 130 - 131 - 132 - 
133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149.
Valor: R$ 1.586.930,00.

- PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Item(s): 70 - 73 - 74 - 80 - 123 - 128 - 129. Valor: R$ 152.600,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Caaporã.
Caaporã - PB, 22 de Maio de 2015

JOÃO BATISTA SOARES – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: Fornecimento de material 
destinado a adequação das funções administrativas do município no tocante a informatização; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AURÍLIO ALMEIDA DE SOUZA 
- ME - R$ 1.586.930,00; PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - R$ 152.600,00.

Caaporã - PB, 22 de Maio de 2015
JOÃO BATISTA SOARES - Prefeito

Prefeitura municipal de Santa Terezinha
GABINETE DO PREFEITO

Santa Terezinha - PB, 22 de maio de 2015.
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais,

R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00005/2015, que 

objetiva: contratação de empresa especializada para execução de obras de construção do açude 
público Primavera, na comunidade Jequiri, no Município de Santa Terezinha/PB; com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

 - VIGA – ENGENHARIA EIRELICNPJ: 14.575.353/0001-24 Endereço: Av. Dr. Pedro Firmino, 
N°. 107, Edf. Milindra Empresarial Andar 4 Sala 405, Centro, Patos/PB, CEP: 58.700-070Valor: 
R$ 1.106.065,96.

Publique-se e cumpra-se.
 Jose de Arimateia Nunes Camboim

Prefeito

GABINETE DO PREFEITO
 Santa Terezinha - PB, 22 de maio de 2015.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais,
  R E S O L V E:
  ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00005/2015: contratação 

de empresa especializada para execução de obras de construção do açude público Primavera, na 
comunidade Jequiri, no Município de Santa Terezinha/PB; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a:

 - VIGA – ENGENHARIA EIRELICNPJ: 14.575.353/0001-24 Endereço: Av. Dr. Pedro Firmino, 
N°. 107, Edf. Milindra Empresarial Andar 4 Sala 405, Centro, Patos/PB, CEP: 58.700-070Valor: 
R$ 1.106.065,96.

Publique-se e cumpra-se.
Jose de Arimateia Nunes Camboim 

Prefeito
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO  (HOMOLOGAÇÃO)

PROCESSO              Nº 038/2015
INEXIGIBILIDADE  Nº 003/2015
A PREFEITA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais e com fundamento no Artigo 13 e Art. 25, inc. II, § 1º da Lei Federal Nº. 9.866/93 de 
21 de maio  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. 038/2015;

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. 038/2015
Objeto: Contratação Direta de 01 (um) Profissional Especializado na Área de Assessoria Jurídica 

Administrativa, Atuando no sitio Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e no Âmbito 
da Justiça Federal Comum, como também na Justiça do Trabalho, defendendo este Município 
quando for o caso, Essenciais ao Perfeito Funcionamento da Máquina Administrativa. Essenciais 
ao Perfeito Funcionamento da Máquina Administrativa. 

HOMOLOGAR em favor do Sr. Jose Bezerra da Silva Neto e Montenegro Pires, portador do 
CPF: 036.466.584-01. Av. Paraná, 45, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba,,  no valor global 
R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).           

Fonte de Recursos Próprios do Município.
Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete DA PREFEITA Municipal de MONTE HOREBE, Estado da Paraíba, em, 22 de maio 

de 2015.
CLAUDIA APARECIDA DIAS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE CONTRATO

22/05/2015
PROCESSO           Nº 037/2015
INEXIGIBILIDADE N° 002/2015
INSTRUMENTO: Contratação direta de uma Empresa Especializada na área de Assessoria 

Jurídica Administrativa, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar os serviços ju-
rídicos, defendendo este município, quando for o caso, essenciais ao perfeito funcionamento da 
máquina administrativa. 

PARTES: Prefeitura Municipal de MONTE HOREBE. E,
                NEEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS
OBJETO: Contratação direta de uma Empresa Especializada na área de Assessoria Jurídica Ad-

ministrativa, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar os serviços jurídicos, defendendo 
este município, quando for o caso, essenciais ao perfeito funcionamento da máquina administrativa. 

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 17.500,00 (dezessete mil 
e quinhentos reais).

Correndo a despesa à seguinte Função Programática – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Tercei-
ros - Pessoa Jurídicas.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2015.
SIGNATÁRIOS:

CLAUDIA APARECIDA DIAS - Pela Prefeitura Municipal de MONTE HOREBE
NEEWTON NOBEL SOBREIRA VITA  ADVOGADOS ASSOCIADOS -  Pela CONTRATADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE CONTRATO

22/05/2015
PROCESSO           Nº 038/2015
INEXIGIBILIDADE N° 003/2015
INSTRUMENTO: Contratação direta de uma Empresa Especializada na área de Assessoria 

Jurídica Administrativa, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar os serviços ju-
rídicos, defendendo este município, quando for o caso, essenciais ao perfeito funcionamento da 
máquina administrativa. 

PARTES: Prefeitura Municipal de MONTE HOREBE. E,
                NEEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS
OBJETO: Contratação direta de uma Empresa Especializada na área de Assessoria Jurídica Ad-

ministrativa, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar os serviços jurídicos, defendendo 
este município, quando for o caso, essenciais ao perfeito funcionamento da máquina administrativa. 

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 24.500,00 (vinte e quatro 
mil e quinhentos reais).

Correndo a despesa à seguinte Função Programática – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Tercei-
ros - Pessoa Jurídicas.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2015.
SIGNATÁRIOS:

CLAUDIA APARECIDA DIAS - Pela Prefeitura Municipal de MONTE HOREBE
NEEWTON NOBEL SOBREIRA VITA  ADVOGADOS ASSOCIADOS -  Pela CONTRATADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO  (HOMOLOGAÇÃO)

PROCESSO              Nº 037/2015
INEXIGIBILIDADE  Nº 002/2015
A PREFEITA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais e com fundamento no Artigo 13 e Art. 25, inc. II, § 1º da Lei Federal Nº. 9.866/93 de 
21 de maio  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. 037/2015;

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. 037/2015
Objeto: Contratação Direta de 01 (uma) Empresa Especializada na Área de Assessoria Jurídica 

Administrativa, Para Prestação de serviços profissionais na defesa dos direitos e interesses da Pre-
feitura Municipal de Monte Horebe - PB, desincumbindo-se com zelo a sua com zelo a sua atividade, 
perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, Pessoa, Recife e Brasília, respectivamente.  
Essenciais ao Perfeito Funcionamento da Máquina Administrativa. 

HOMOLOGAR em favor da Empresa Newton Nobel Sobreira Vita Advogados Associados, por-
tadora do CNPJ/MF N° 12.425.984/0001-31, sediado na Av. Coremas n° 515, Centro, João Pessoa, 
Estado da Paraíba,  no valor global R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).           

Fonte de Recursos Próprios do Município.
Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete DA PREFEITA Municipal de MONTE HOREBE, Estado da Paraíba, em, 22 de maio 

de 2015.
CLAUDIA APARECIDA DIAS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 23 de maio de 2015Publicidade
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ENERGISA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
- COMPANHIA ABERTA - 

CNPJ/MF: 09.095.183/0001-40
NIRE: 2530000482-7
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Energisa Paraíba – Distribuidora 

de Energia S.A. (“Companhia”), realizadas em 30 de abril de 2015, lavrada na forma de sumário:
1. Data, hora e local: Aos 30 dias do mês de abril de 2015, às 09h00, na sede da Companhia, 

localizada na BR 230, Km 25, Bairro do Cristo Redentor, Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba.
2. Convocação e Presenças: Dispensada na forma do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404/76, em 

virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes, também, 
o Diretor Presidente Andre Luís Cabral Theobald e o representante dos auditores independentes 
Deloitte Touche Tohmatsu, Sr. Luiz Gustavo Medeiros de Barcelos (CRC 117002/O-0).

3. Mesa: Presidente, o Sr. Andre Luís Cabral Theobald, e Secretária, Sra. Fernanda Rocha 
Campos Pogliese.

4. Deliberações: Pelos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, com 
abstenção dos legalmente impedidos, foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:

4.1. Em Assembleia Geral Ordinária:
4.1.1 Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma de sumário, bem 

como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 
130 e seus §§, da Lei n.º 6.404/76.

4.1.2 Aprovar, depois de examinados e discutidos, o relatório anual e as contas da administra-
ção, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2014, acompanhados do parecer emitido pelos auditores independentes, os quais 
foram publicados no dia 31 de março de 2015 no Diário Oficial do Estado da Paraíba, páginas 78 
a 96, e no dia 31 de março de 2015 no jornal “A União”, páginas 25 a 32, tendo sido dispensada a 
publicação dos anúncios aos quais se refere o art. 133, da Lei n.º 6.404/76, na forma de seu §5º.

4.1.3 Aprovar o lucro líquido constante das demonstrações financeiras aprovadas, no valor de 
R$ 119.363.236,01 (cento e dezenove milhões, trezentos e sessenta e três mil, duzentos e trinta 
e seis reais e um centavo).

4.1.4 Aprovar a destinação do lucro líquido, destinando-se o montante de (i) R$ 5.968.161,80 
(cinco milhões, novecentos e sessenta e oito mil, cento e sessenta e uma reais e oitenta centavos) 
para a reserva legal; (ii) R$ 22.452.870,00 (vinte e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e dois 
mil, oitocentos e setenta reais) para a reserva de retenção de lucros, conforme o Orçamento de 
Capital proposto pela administração da Companhia e ora aprovado, cuja cópia, numerada e au-
tenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como doc. 1; (iii) R$ 64.909.618,64 (sessenta 
e quatro milhões, novecentos e nove mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos) 
para o pagamento de dividendos, perfazendo R$ 70,6953239523 por ação ordinária, tendo sido 
integralmente antecipados e quitados: (a) em 11 de junho de 2014, o valor de R$ 31.135.157,95 (R$  
33,9103837566 por ação ordinária); (b) em 04 de setembro de 2014, o valor de R$ 4.843.739,52 
(R$ 5,27548523 por ação ordinária); (c) em 19 de janeiro de 2015, o valor de R$ 15.900.000,00 
(R$ 17,31724318 por ação ordinária); (d) em 02 de abril de 2015, o valor de R$13.030.721,17 (R$ 
14,19221178 por ação ordinária);; e (iv) R$ 26.032.585,57 (vinte e seis milhões, trinta e dois mil, 
quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) para a reserva de capital “incentivo 
fiscal - redução do imposto de renda”.

4.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:
4.2.1 Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma de sumário, bem 

como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 
130 e seus §§, da Lei n.º 6.404/76;

4.2.2 Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia para 
o exercício de 2015 no montante de até R$ 9.280.421,79 (nove milhões, duzentos e oitenta mil, 
quatrocentos e vinte um reais e setenta e nove centavos), cabendo ao Conselho de Administração 
a sua distribuição.

4.2.3 Aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 26.032.585,57 (vinte e 
seis milhões, trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), sem 
a emissão de novas ações, mediante a capitalização do saldo da reserva de capital “incentivo fiscal 
– redução de imposto de renda”, passando o capital social da Companhia de R$ 461.423.446,56 
(quatrocentos e sessenta e um milhões, quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e quarenta 
e seis reais, e cinquenta e seis centavos) para R$ 487.456.032,13 (quatrocentos e oitenta e sete 
milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, trinta e dois reais e treze centavos).

4.2.4 Em função da deliberação acima, alterar o caput artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º  O capital social é de R$ 487.456.032,13 (quatrocentos e oitenta e sete milhões, quatro-
centos e cinquenta e seis mil, trinta e dois reais e treze centavos), representado por 918.160 ações 
ordinárias nominativas, todas sem valor nominal.”

4.2.5 Aprovar, em decorrência da deliberação acima, a consolidação do Estatuto Social da Com-
panhia, que passará a vigorar com a redação constante do Anexo I que, numerado e autenticado 
pela Mesa, fica arquivado na Companhia.

5. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois 
lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente da Mesa: Andre Luís Cabral Theobald. 
Secretária da Mesa: Fernanda Rocha Campos Pogliese. Acionista: Energisa S.A.; Representante 
dos Auditores Independentes - Deloitte Touche Tohmatsu: Luiz Gustavo Medeiros de Barcelos.

A presente Ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
Andre Luís Cabral Theobald

Presidente
Fernanda Rocha Campos Pogliese

Secretária

6. Anexo I da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Energisa Paraíba – Distribuidora 
de Energia S.A., realizada no dia 30 de abril de 2015.

ENERGISA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF n.º 09.095.183/0001- 40

NIRE: 2530000482-7
ESTATUTO SOCIAL DA 

ENERGISA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, FILIAIS, OBJETO E DURAÇÃO
Art. 1.º  ENERGISA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. é uma sociedade anônima 

regida pelo presente Estatuto e pelas leis vigentes e tem sua sede e foro na cidade de João Pessoa, 
Estado da Paraíba.

Parágrafo único.  Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá abrir e 
encerrar filiais, sucursais, agências de representação, escritórios e quaisquer outros estabeleci-
mentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

Art. 2.º  A Companhia tem como fim precípuo a atuação no setor de distribuição de energia 
elétrica e poderá, com prévia anuência da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 

I – mediante participação em sociedade controlada ou coligada construir, participar, operar e 
manter centrais de geração de energia elétrica de qualquer tipo;

II – participar do capital de outras empresas, quaisquer que sejam seus objetivos sociais, bem 
como adquirir títulos do mercado de capitais;

III – ampliar suas atividades a todo e qualquer ramo que, direta ou indiretamente, tenha relação 
com seus objetivos sociais.

Art. 3.º  O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Art. 4º  O capital social é de R$ 487.456.032,13 (quatrocentos e oitenta e sete milhões, quatro-

centos e cinquenta e seis mil, trinta e dois reais e treze centavos), representado por 918.160 ações 
ordinárias nominativas, todas sem valor nominal.

§ 1º As ações ordinárias serão nominativas. 
§ 2º A Companhia poderá emitir ações preferenciais nominativas, com as seguintes características:
I – sem direito a voto;
II – prioridade no caso de reembolso do capital, sem prêmio;
§ 3º As ações preferenciais terão o direito de serem incluídas na oferta pública de alienação 

de controle, nas condições previstas no art. 254-A, com a redação dada pela Lei nº 10.303, de 
31.10.2001, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias. 

§ 4º As ações preferenciais sem direito de voto, adquirirão o exercício desse direito se a Com-
panhia, durante três exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos fixos ou mínimos a 
que fizerem jus, direito que conservarão até que passe a efetuar o pagamento de tais dividendos. 

§ 5º A transferência de propriedade das ações nominativas só poderá ser efetuada no escritório 
central da Companhia. 

§ 6º O desdobramento de títulos múltiplos será efetuado a preço não superior ao custo. 
 Art. 5.º Observado que o número de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restri-

to, não pode ultrapassar 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas, a Companhia fica desde já 
autorizada:

I - a aumentar o número das ações ordinárias sem guardar proporção com as ações preferenciais 
de qualquer classe então existente;

II - a aumentar o número das ações preferenciais de qualquer classe sem guardar proporção 
com as demais classes então existentes ou com as ações ordinárias;

III - a criar classes de ações preferenciais mais favorecidas ou não que as já existentes ou que 
vierem a existir.

Art. 6.º Independentemente de modificação estatutária, a Companhia está autorizada a aumentar 
o capital social, por subscrição, até o limite de 6.000.000 (seis milhões) de ações.

Art. 7.º Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração será competente 
para deliberação sobre a emissão de ações, estabelecendo:

I - se o aumento será mediante subscrição pública ou particular;
II - as condições de integralização em moeda, bens ou direitos, o prazo e as prestações de 

integralização;
III - as características das ações a serem emitidas (quantidade, espécie, classe, forma, vanta-

gens, restrições e direitos);
IV - o preço de emissão das ações.
Art. 8.º Dentro do limite do capital autorizado, e de acordo com plano aprovado pela Assem-

bléia Geral, a Companhia poderá outorgar opção de compra de ações a seus administradores ou 
empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a sociedades sob seu 
controle. 

Art. 9.º Quando houver direito de preferência dos antigos acionistas, o prazo para seu exercício, 
se não se estipular outro maior, será de 30 (trinta) dias contados de um dos dois seguintes eventos 
que antes ocorrer: 

I - primeira publicação da ata ou do extrato da ata que contiver a deliberação de aumento de 
capital; ou

II - primeira publicação de específico aviso aos acionistas, quando este for feito pela administração. 
Art. 10. Poderão ser emitidas sem direito de preferência para os antigos acionistas, ações de 

qualquer espécie, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, desde que a respectiva 
colocação seja feita mediante venda em bolsa ou subscrição pública ou, ainda, mediante permuta 
de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos dos artigos 257 a 263 da Lei nº 
6.404/76. Fica também excluído o direito de preferência para subscrição de ações nos termos de 
lei especial sobre incentivos fiscais.

Art. 11. Por decisão do Conselho de Administração, a Companhia poderá passar a manter suas 
ações nominativas sob a forma escritural, em contas de depósito, em nome de seus titulares, em 
instituição financeira que designar, sem emissão de certificados.

Art. 12. O acionista que, nos prazos marcados, não efetuar o pagamento das entradas ou pres-
tações correspondentes às ações por ele subscritas ou adquiridas ficará de pleno direito constituído 
em mora, independente de notificação ou de interpelação judicial ou extrajudicial, sujeitando-se ao 
pagamento dos juros de 1% (hum por cento) ao mês, da correção monetária e da multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor daquelas prestações ou entradas.

CAPÍTULO III
ASSEMBLÉIAS GERAIS DOS ACIONISTAS
Art. 13. A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos quatro primeiros meses 

após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais 
o exigirem.

§ 1.º A mesa da Assembléia Geral será composta de um presidente e um secretário, sendo 
aquele escolhido por aclamação ou eleição e este nomeado pelo presidente da Assembléia Geral, 
a quem compete dirigir os trabalhos, manter a ordem, suspender, adiar e encerrar as reuniões. 

§ 2.º Os representantes legais e os procuradores constituídos, para que possam comparecer 
às Assembléias Gerais, deverão fazer a entrega dos respectivos instrumentos de representação 
ou mandato na sede da Companhia, até 48 horas antes da reunião. 

§ 3.º Quinze dias antes da data das Assembléias Gerais, ficarão suspensos os serviços de 
transferências, conversão, agrupamento e desdobramento de certificados. 

CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO
Art. 14. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria.
Art. 15. A remuneração global do Conselho de Administração e da Diretoria será fixada pela 

Assembléia Geral e sua divisão entre os membros de cada órgão será determinada pelo Conselho 
de Administração.

SEÇÃO I
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 16. O Conselho de Administração será composto de 6 (seis) membros titulares e até 6 (seis) 

suplentes, eleitos e destituíveis pela Assembléia Geral, com mandato por 2 (dois) anos, podendo 
ser reeleitos. Findos, normalmente, os mandatos, permanecerão em seus cargos até a investidura 
dos novos conselheiros eleitos.

§ 1.º Cada suplente só poderá substituir os respectivos conselheiros titulares, admitindo-se a 
designação de um ou mais suplentes para um ou para vários titulares, servindo um suplente na falta 
de outro, tudo conforme expressa deliberação da Assembléia Geral em que ocorrer sua eleição.

§ 2.º Os conselheiros elegerão o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração 
na primeira reunião do órgão, após sua posse.

§ 3.º O conselheiro titular, em suas ausências ou impedimentos temporários, será substituído 
pelo respectivo suplente;

§ 4.º No caso de vacância do cargo de conselheiro titular, o respectivo suplente o substituirá 
até a posse de um novo conselheiro titular eleito pela Assembléia Geral para o cargo vacante.

§ 5.º No caso de vacância do cargo de Conselheiro, inexistindo suplente para o preenchimento 
de tal vaga, o substituto será nomeado pelos Conselheiros remanescentes e servirá até a primeira 
Assembléia Geral que vier a se realizar. 

§ 6.º Admitir-se-á a existência de até 5 (cinco) vagas nos cargos de suplentes
Art. 17. Além das atribuições que lhe são conferidas por lei e por este Estatuto, compete ao 

Conselho de Administração:
I - fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
II - eleger e destituir os diretores da Companhia;
III - fixar as atribuições dos diretores, observadas as normas deste Estatuto e as fixadas pelo 

próprio Conselho de Administração no regimento da Diretoria;
IV - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, 

solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
V - convocar as Assembléias Gerais ordinárias e extraordinárias;
VI - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
VII - aprovar o orçamento anual da Companhia;
VIII - por proposta da Diretoria, deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários à 

conta do lucro apurado em balanço semestral ou em períodos menores, observados, neste último 
caso os limites legais; 

IX - por proposta da Diretoria, deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários, à conta 
de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral; 

X - autorizar a participação da Companhia em outras sociedades, em consórcios, “joint ventures”, 
subsidiárias integrais, sociedades em conta de participação e em outras formas de associação e 
empreendimentos com terceiros, no país ou no exterior;

XI - autorizar a alienação das participações mencionadas na alínea imediatamente anterior, 
desde que exceda os limites máximos de valor fixados pelo próprio Conselho de Administração no 
Regimento Interno da Diretoria; 

XII – definir, para a Diretoria, como serão exercidos os respectivos direitos que decorrem da 
posição de Companhia como sócia ou participante;

XIII - autorizar a prática de atos que tenham por objeto renunciar a direitos ou transigir, bem como 
a prestar fiança em processos fiscais, desde que qualquer desses atos exceda os limites máximos 
de valor fixados pelo próprio Conselho de Administração no Regimento Interno da Diretoria, sendo 
dispensada essa autorização para atos entre a Companhia e qualquer sociedade que seja por ela 
controlada, direta ou indiretamente;

XIV - autorizar a aquisição de ações da própria Companhia, para cancelamento ou permanência 
em tesouraria, e, neste último caso, deliberar sobre sua eventual alienação;

XV - autorizar a prática de atos que importem na constituição de ônus reais ou na alienação 
referentes a bens do seu ativo permanente, desde que qualquer desses atos exceda os limites 
máximos de valor fixados pelo próprio Conselho de Administração no Regimento Interno da Diretoria, 
sendo dispensada essa autorização para atos entre a Companhia e qualquer sociedade que seja 
por ela controlada, direta ou indiretamente; 

XVI - autorizar a prática de quaisquer atos que importem em obrigação para a Companhia ou 
na liberação de terceiros de obrigações para com a mesma, observadas as normas e/ou limites 
fixados pelo próprio Conselho de Administração no regimento da Diretoria, sendo dispensada essa 
autorização para atos entre a Companhia e qualquer sociedade que seja por ela controlada, direta 
ou indiretamente;

XVII - autorizar a realização de contratos com os administradores, acionistas controladores ou 
com sociedade em que os administradores ou acionistas controladores tenham interesse, exceto 
com as sociedades controladas direta ou indiretamente pela Companhia;

XVIII - deliberar sobre a outorga de opção de compra de ações a seus administradores ou empre-
gados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou à sociedade sob seu controle; 

XIX - deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, notas promissórias comerciais ou 
quaisquer outros títulos e valores mobiliários autorizados pela legislação, observadas as forma-
lidades legais;

XX - escolher e destituir os auditores independentes;
XXI – autorizar a assinatura de mútuo, nota ou outro instrumento de dívida, desde que qualquer 

desses atos exceda os limites máximos de valor fixados pelo próprio Conselho de Administração no 
Regimento Interno da Diretoria, sendo dispensada essa autorização para atos entre a Companhia 
e qualquer sociedade que seja por ela controlada direta ou indiretamente, inclusive a outorga de 
garantias reais e/ou pessoais;

XXII – autorizar a prática de atos gratuitos, a concessão de fiança ou garantia a obrigação de 
terceiro ou a assunção de obrigação em benefício exclusivo de terceiros, por parte da Companhia, 
sendo dispensada essa autorização para atos entre a Companhia e qualquer sociedade que seja 
por ela controlada direta ou indiretamente, inclusive a outorga de garantias reais e/ou pessoais; e 

XXIII - resolver sobre os casos omissos neste Estatuto.
Art. 18. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada bimestre e, 

extraordinariamente, a qualquer tempo.
§ 1.º As convocações serão feitas por seu Presidente, por correio eletrônico, carta ou tele-

grama, com antecedência mínima de 3 (três) dias. 
§ 2.º As reuniões do Conselho de Administração se instalarão com a presença da maioria de 

seus membros em exercício.
§ 3.º As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria dos votos 

dos conselheiros presentes.
§ 4.º Os conselheiros poderão se fazer representar por um de seus pares, munidos de poderes 

expressos, inclusive para votar, bem como participar das reuniões por vídeo ou teleconferência, 
desde que presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração sendo considerados 
presentes à reunião e devendo confirmar seu voto através de declaração por escrito encaminhada 
ao Presidente do Conselho de Administração por carta, fac-símile ou correio eletrônico antes do 
término da reunião. Uma vez recebida a declaração, o Presidente do Conselho de Administração 
ficará investido de plenos poderes para assinar a ata da reunião em nome desse conselheiro.

Art. 19. Além de suas atribuições como conselheiro, são atribuições específicas do presidente 
do Conselho de Administração:

I - convocar as reuniões ordinárias (ou fixar as datas em que periodicamente estas ocorrerão) 
e convocar as reuniões extraordinárias do Conselho de Administração;

II - instalar e presidir as reuniões e supervisionar os serviços administrativos do Conselho de 
Administração; 

III - comunicar à Diretoria, aos acionistas e à Assembléia Geral, quando for o caso, as deliberações 
tomadas pelo Conselho de Administração;

IV - firmar as deliberações do Conselho de Administração que devam ser expressas em resolu-
ções, para conhecimento ou cumprimento dos diretores e do próprio Conselho de Administração;

V - dar o voto de qualidade em caso de empate, além de seu próprio voto.
Art. 20. Incumbe ao Vice-Presidente do Conselho de Administração substituir o Presidente 

durante suas ausências ou impedimentos temporários. No caso de vaga, terá as atribuições do 
Presidente, até que outro seja eleito pela primeira Assembléia Geral que vier a se realizar.

SEÇÃO II
DIRETORIA
Art. 21. A Diretoria será composta de até 7 (sete) membros, residentes no país, acionistas ou 

não, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato por 3 (três) anos, podendo 
ser reeleitos. Findos normalmente os mandatos, permanecerão em seus cargos até a investidura 
dos novos diretores eleitos.

§ 1.º Admitir-se-á a existência de até 4 (quatro) cargos vagos na Diretoria, podendo o Conselho 
de Administração determinar o exercício cumulativo, por um, das atribuições de outro diretor.

§ 2.º No caso de vaga na Diretoria além das permitidas no § 1.º, o Conselho de Administração, 
no período de 30 (trinta) dias a contar da vacância, elegerá um novo diretor para completar o 
mandato do substituído.

§ 3.º O Conselho de Administração estabelecerá a composição da Diretoria, bem como fixará 
as atribuições de cada um de seus membros, nomeando dentre eles um diretor-presidente ao qual 
competirá, privativamente, representar a Companhia, em juízo, ativa ou passivamente, recebendo 
citação inicial. 

§ 4.º O Conselho de Administração também designará, entre os diretores, aquele incumbido das 
funções de diretor de relações com o mercado, a quem caberá divulgar os atos ou fatos relevantes 
ocorridos nos negócios da Companhia, bem como cuidar do relacionamento da Companhia com 
todos os participantes do mercado e com suas entidades reguladoras e fiscalizadoras. 

§ 5.º Na ausência ou impedimento de qualquer dos diretores, suas atribuições serão exercidas 
pelo diretor que dentre os demais seja escolhido e designado pelo Conselho de Administração.

CAPÍTULO V
CONSELHO CONSULTIVO
Art. 22. A Companhia poderá ter um Conselho Consultivo composto de até 6 (seis) membros, 

acionistas ou não, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração e com mandato pelo prazo 
de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.

Parágrafo único. O Conselho de Administração, ao eleger os membros do Conselho Con-
sultivo, fixará os seus honorários. 

Art. 23. Os conselheiros elegerão o presidente do Conselho Consultivo. 
Art. 24. Competirá ao conselho consultivo, sempre reservadamente:
I - aconselhar a administração na orientação superior dos negócios sociais;
II - pronunciar-se sobre assuntos ou negócios da Companhia que lhe forem submetidos a exame; e
III - transmitir ao Conselho de Administração informações e dados técnicos, econômicos, indus-

triais ou comerciais concernentes aos objetivos sociais da Companhia e das sociedades em que 
esta participar, apresentando sugestões e recomendações.

Art. 25. O Conselho Consultivo reunir-se-á quando convocado por seu presidente ou pelo Con-
selho de Administração, por correio eletrônico, carta ou telegrama, com a antecedência mínima de 
3 (três) dias. As reuniões do Conselho Consultivo se instalarão com a presença da maioria de seus 
membros. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes.

CAPÍTULO VI
CONSELHO FISCAL
Art. 26. A Companhia terá um conselho fiscal composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos 

e suplentes em igual número, o qual só entrará em funcionamento nos exercícios sociais em que for 
instalado pela Assembléia Geral que eleger os respectivos titulares, fixando-lhes a remuneração.

Art. 27. Os conselheiros fiscais terão as atribuições previstas em lei e, nos casos de ausência, 
impedimento ou vacância, serão substituídos pelos suplentes.

§ 1.º Para que o Conselho Fiscal possa funcionar, será necessária a presença da maioria de 
seus membros.

§ 2.º Caberá ao Conselho Fiscal eleger o seu presidente na primeira sessão realizada após 
sua instalação.

CAPÍTULO VII
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS
Art. 28. O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano.
Art. 29. As demonstrações financeiras e a destinação dos resultados obedecerão às prescrições 

legais e às deste Estatuto.
Parágrafo único. A Companhia levantará balanços semestrais, podendo fazê-lo também, a critério 

da administração, trimestralmente ou em períodos menores.
Art. 30. Satisfeitos os requisitos e limites legais, os administradores da Companhia terão direito 

a uma participação de até 10% (dez por cento) sobre os resultados do período, após deduzidos os 
prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. O Conselho de Administração decidirá 
sobre a distribuição desta quota entre conselheiros e diretores.

Art. 31. Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição de 
reserva legal de que trata o art. 193, da Lei nº 6.404/76. 

Art. 32. A Companhia distribuirá, entre todas as espécies de suas ações, como dividendo obri-
gatório, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 
202 da Lei n.° 6.404/76. 

Art. 33. Poderão ser pagos ou creditados, pela Companhia, juros sobre o capital próprio, 
imputando-se o respectivo valor ao dos dividendos obrigatórios previstos no art. 32 supra, de acordo 
com a Lei n.° 9.249/95 e suas modificações havidas ou que venham a ocorrer.

 
CAPÍTULO VIII
DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO
Art. 34. A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção, nos casos previstos em lei. 

Durante o período de liquidação será mantido o Conselho de Administração, competindo-lhe nomear 
o liquidante.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 35. Os casos omissos serão regulados de acordo com a legislação das sociedades anônimas, 

observada também a legislação pertinente às empresas concessionárias de energia elétrica.

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÃO ESPECÍFICA
Art. 36. O acionista controlador da companhia, nos termos do Contrato de Distribuição de Energia 

Elétrica entre a companhia e a União, obriga-se a não transferir, ceder ou de qualquer forma alienar, 
direta ou indiretamente, gratuita ou onerosamente as ações que fazem parte do controle acionário 
da companhia sem prévia concordância do Poder Concedente.

Andre Luís Cabral Theobald
Presidente

Fernanda Rocha Campos Pogliese
Secretária

“Visto data supra”
Fernanda Rocha Campos Pogliese

OAB/PB 14625-B

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 002/2015.
A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de LAGOA DE DENTRO e para quem interessar possa que o resultado 
da análise dos envelopes de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços nº 002/2015 
foi o seguinte: a empresa SERRA CONSTRUÇÕES LTDA foi considerada DESCLASSIFICADA, por 
não ter cadastro na municipalidade. Já as empresas: ECOMAQ – EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E 
MÁQUINAS EIRELI – EPP, CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA, JS CONSTRUÇÕES 
E LOCAÇÕES LTDA – EPP, BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA, AD CRUZ 
CONSTRUÇÕES, IND. E COMÉRCIO LTDA, ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA – ME, MACIEL 
LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME e HOT GÁS COMERCIL E SERVI-
ÇOS DE INST. E MONTAGEM EM GERAL – LTDA. foram consideradas INABILITADAS para a fase de 
proposta de preço por descumprimento de algum(s) condição(es) de habilitação exigidas nos item(s) 
5 e/ou 6 do edital. Caso não haja interposição de recurso porém com fulcro no item 9.5 do edital e Art. 
48 § 3 da Lei 8.666/93, fica estipulado a abertura de novos documentos de habilitação que ocorrerá 
no dia 05 de Junho de 2015 as 09:00hs. Maiores informações e o DETALHAMENTO do julgamento da 
comissão será obtido na sala da COPELI.

Lagoa de Dentro, 22 de Maio de 2015.
Maria Elizabeth Lima de Aguiar

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 003/2015.
A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de LAGOA DE DENTRO e para quem interessar possa que o resultado 
da análise dos envelopes de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços nº 003/2015 
foi o seguinte: as empresas: ECOMAQ – EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS EIRELI – EPP, 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA, JS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA – EPP, 
BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA, AD CRUZ CONSTRUÇÕES, IND. E COMÉR-
CIO LTDA, ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA – ME, HOT GÁS COMERCIL E SERVIÇOS DE INST. 
E MONTAGEM EM GERAL – LTDA e COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA. foram consideradas 
INABILITADAS para a fase de proposta de preço por descumprimento de algum(s) condição(es) de 
habilitação exigidas nos item(s) 5 e/ou 6 do edital. Caso não haja interposição de recurso porém com 
fulcro no item 9.5 do edital e Art. 48 § 3 da Lei 8.666/93, fica estipulado a abertura de novos documentos 
de habilitação que ocorrerá no dia 05 de Junho de 2015 as 11:00hs. Maiores informações e o DETA-
LHAMENTO do julgamento da comissão será obtido na sala da COPELI.

Lagoa de Dentro, 22 de Maio de 2015.
Maria Elizabeth Lima de Aguiar

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00071/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N° 
00028/2015.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB e HELMAM RAIMUNDO NUNES - CNPJ 
Nº 08.584.448/0001-01.     

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (URNAS), SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO 
CORPO E TRANSLADOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - RIACHÃO/PB.

O ADITIVO A CORRESPONDE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 01 (UM) ANO, 
25/05/2015 À 25/05/2016. TENDO EM VISTA QUE HÁ SALDO NO QUANTITATIVO DO CONTRATO, 
PODENDO CONTINUAR NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMEN-
TO DE MATERIAIS (URNAS), SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADOS, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - RIACHÃO/PB. ASSINATURA DO ADITIVO 
CONTRATUAL: 22/05/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

Taperoá - PB, 13 de maio de 2015.
 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais,
  
R E S O L V E:  
 ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00008/2015: Contratação de 

serviços visando à publicidade e propaganda para atuar na divulgação e participação dos programas, 
projetos, produção e veiculação em rádio e sites na web com abrangência local, dos atos oficiais e 
transmissão das sessões realizada pela Câmara Municipal, com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a:

- ADENILDO GOMES DE FARIAS 18271410857
CNPJ N°. 14.000.892/0001-35
End.: Rua Efigênio Firmo, 34, São José, Taperoá/PB 
Valor: R$ 8.000,00
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ MACILON ALVES MELQUÍADES
Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2015
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 08:00 horas do dia 03 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para locação 
de Palco, Som e Iluminação para realização do São João das Água 2015, nos dias 20,21,. 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, 22 de Maio de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2015
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 09:00 horas do dia 08 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
VARIOS VEICULOS AUTOMOTORES ZERO QUILOMETRO TIPO(PASSEIO E UTILITARIOS) PARA 
ATENDER AS NECESSIDA. 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, 22 de Maio de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

 
Prefeitura Municipal de Sousa

RESCISÃO CONTRATO
Pregão Presencial n° 0009/2015
Contrato n° 0029/2015
Objetivo: Constitui objeto da presente Rescisão do Contrato nº 0029/2015, Contratação de pessoa 

jurídica e pessoa física para locação de transporte escolar atendendo aos alunos da zona rural no ano 
letivo de 2015 da secretaria de Educação do Município de Sousa, justificativa acatada pela administração.

Data da rescisão: dia 28 de abril de 2014. Informações: Rua Cel. José Gomes de Sá, 27, Centro – 
Sousa – PB, no prédio da prefeitura municipal, todos os dias úteis das 8:00h às 12:00h.

Sousa-PB, 04 de Maio de 2015.
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira

Prefeitura Municipal de Sousa
RESCISÃO CONTRATO

Pregão Presencial n° 0009/2015
Contrato n° 0030/2015
Objetivo: Constitui objeto da presente Rescisão do Contrato nº 0029/2015, Contratação de pessoa 

jurídica e pessoa física para locação de transporte escolar atendendo aos alunos da zona rural no ano 
letivo de 2015 da secretaria de Educação do Município de Sousa, justificativa acatada pela administração.

Data da rescisão: dia 28 de abril de 2014. Informações: Rua Cel. José Gomes de Sá, 27, Centro – 
Sousa – PB, no prédio da prefeitura municipal, todos os dias úteis das 8:00h às 12:00h.

Sousa-PB, 04 de Maio de 2015.
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 10.006/2014/CSL/SECRETARIA DE SAÚDE/PMJP
PROCESSO Nº 17.538/2014 – Toma da de Preços Nº 10.006/2014
DATA DE ABERTURA: 09/06/2015 - ÀS 09h30min.
OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMADAS COBERTURAS DO HOSPITAL 

MUNICIPAL SANTA ISABEL, COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA E CAIS JAGUARIBE.
 A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através do Presidente da Comissão Setorial de Licitação, 

nomeada pela Portaria nº 171/2015, torna público que a sessão que seria realizada no dia 28 de maio 
de 2015, será adiada para o dia 09 de junho de 2015, devido a alterações nos termos do edital, onde 
lê-se: “(...)  item 8.2.4, alínea ‘b” Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social (2013)”;  leia-se: “(...) item 8.2.4, alínea ‘b” Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do 
último exercício social (2014). O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão 
Setorial de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, na Av. Júlia Freire, s/n, Torre João Pessoa – PB, 
no horário das 08:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h, podendo ser adquirido mediante a entrega de 1 (um) 
CD ou pen drive. Qualquer informação será prestada no local e horários acima citados.

João Pessoa, 22 de Maio de 2015.
Chrystiano Madruga Navarro

Presidente da Comissão Setorial de Licitação – SMS/JP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.014/2015
A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interes-
sados,  que realizará às 09:00 horas do dia 08 de JUNHO de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL sob N° 2.14.014/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como OBJETO CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS GARIS DA 
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital 
e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São 
José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 22 de maio de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL – Sobre Sistema de Registro de Preço nº 028/2015
O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 03 de 

junho de 2015 ás 09:00 horas da manha, na sala de reunião da CPL, Prefeitura Municipal de Serra 
Grande – PB, procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial – Sobre Sistema de Registro 
de Preço, Objeto: Aquisição de roçadeira agrícola para atender as necessidades do município de Serra 
Grande – PB. Os interessados poderão ler ou retirar copia do edital pelo e-mail andrejaf240@hotmail.
com,tel.: (83) 8880-9684, nos horários de expediente de segunda a sexta das 08:00 as 12:00 horas, 
todos os dias uteis no endereço supracitado.

Serra Grande-PB, 22 de maio de 2015.
Jose Andreson Filho.

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços visando à publicidade e propaganda para atuar na divulgação e 

participação dos programas, projetos, produção e veiculação em rádio e sites na web com abrangência 
local, dos atos oficiais e transmissão das sessões realizada pela Câmara Municipal.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00008/2015, processada nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Taperoá: 01.000 – Câmara Municipal – 
Manutenção das Atividades do Legislativo – Outras Despesas - 3.3.90.39 - Outros Serviço de Terceiro 
- Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: período de 08 (oito) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, inicio em: 14 
de maio de 2015 e término em: 31 de dezembro de 2015.

PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Taperoá e ADENILDO GOMES DE FARIAS 
18271410857 - R$ 8.000,00.

Taperoá - PB, 14 de maio de 2015.
JOSÉ MACILON ALVES MELQUÍADES

Presidente da Câmara
CONTRATANTE

ADENILDO GOMES DE FARIAS 18271410857
CNPJ N°. 14.000.892/0001-35

CONTRATADO

21A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 23 de maio de 2015



CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N119/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica 

para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto 
nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede 
deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, 
telefone (083)3218-4588, no dia 16/06/2015 às 09h para:

Aquisição de 01 transdutor para o equipamento de ultrassom convexo 4C 1.8.4.0/D2.9MHZ - GE 
LOGIC P5, destinado a Secretaria de Estado da Saúde/Maternidade Frei Damião, conforme anexo 
I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central de 
Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00538-2
João Pessoa, 22 de maio de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N159/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 12/06/2015 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de locações diversas, destinado a Secretaria 
de Estado do Governador - SEG, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00531-5
João Pessoa, 22 de maio de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N157/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 15/06/2015 às 09h para:

Aquisição de consultório odontológico, destinado a Secretaria de Estado da Administração 
Penitenciaria - SEAP, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00539-0
João Pessoa, 22 de maio de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N162/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 12/06/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de hortifrutigranjeiro, destinado a Secretaria de Estado da 
Administração Penitenciaria - SEAP, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00514 - 1
João Pessoa, 22 de maio de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N121/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 16/06/2015 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de vigilância armada, destinado a Secretaria 
de Estado da Juventude, Esporte e Lazer - SEJEL, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00508-5
João Pessoa, 22 de maio de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa destinada ao fornecimento parcelado de Urnas Funerárias para 

doação a População carente do Município de Sousa  .
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sousa: Orçamento de 2015 - Classificação Funcional 

08.244.1101.2148, com elemento de dispensa 3.3.90.48.01.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:
CT Nº 00158/2015 - 21.05.15 - FREITAS E ALVES LTDA - R$ 157.500,00

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ) MIL 

DOSES DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA PARA DESTRIB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sousa: Orçamento 2015 - Classificação Funcional 

20.606.1013.1186 - Elemento Despesa 33.90.32
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:
CT Nº 00155/2015 - 21.05.15 - COMÉRCIO DE RAÇÕES E PROD. AGROPECUARIOS SAO LUCAS 

LTDA ME - R$ 23.000,00

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Sistema de Registro de Preço para aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios Perecíveis 

e não Perecíveis para atender a.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sousa: Orçamento 2015 - Com classificação funcional: 

Gabinete: 2004; 2006; 2141; Procuradoria: 2009; Administração: 2010; 2012; 2013; Planejamento: 2015; 
2016; Finanças: 2018; 2020; 2019; 2113 - Ação Social: 2131; 2133; 2140; 2137; 2042; 2045; 2116; 2136; 
2142; 2101; Infraestrutura: 2049; Turismo: 2055; 2172; Agência de Desenvolvimento: 2058; 2059; Agricultura e 
Meio Ambiente: 2060; Superintendência de Transporte e Trânsito: 2085; Esporte e Lazer:2039;2175;Fundação 
Municipal de Cultura: 2093;2108; 20.80 - Ação Social, 2044;2140;2045;2116;2136;2142;2101; Fundo Mu-
nicipal de Assistência Social - FMAS: 2154; 2158; 2156; 2159; 2155; 2157; 2160; 2161; 2162; 2163; 2164; 
2165; 2179; 2180; 2181;

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:
CT Nº 00156/2015 - 21.05.15 - EUGÊNIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA-ME - R$ 64.452,00
CT Nº 00157/2015 - 21.05.15 - JUCELIO COSTA DE ARAUJO- SUPERMERCADOFELIX - R$ 650.502,70

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de projeto para construção de uma praça de eventos, 

com área que esteja compreendida.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00035/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sousa: Orçamento 2015 - através da classificação 

funcional 23.695.1008.2151 - Elemento Despesa 33.90.39.( Outros Serviços Terceiro - Pessoa Jurídica).
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Sistema de Registro de Preço para aquisição parcelada de material de limpeza e higiene 

pessoal para atender a Secretaria.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00036/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sousa: Orçamento 2015 - Classificação Funcional - 

12.361.1005.2023-110201; 12.361.1004.2025-110201; 12.361.1005.2031-210201; 12.361.1005.2032-220101; 
12.365.1005.2035-110201 - Elemento Despesa 33.90.30(Material de Consumo).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:
CT Nº 00153/2015 - 21.05.15 - JUCELIO COSTA DE ARAUJO- SUPERMERCADOFELIX - R$ 981.027,50
CT Nº 00154/2015 - 21.05.15 - UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - R$ 

443.844,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Processo Administrativo nº 007/2015 
e Pregão Presencial nº 00005/2015. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água.
CONTRATADA: ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP.
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de ar condicionado splin, 

destinados a diversas Secretarias. 
VALOR GLOBAL: R$ 34.975,00 (trinta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais) item 01.
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB,   22 de Maio de 2015
Francisco de Assis Carvalho  -  Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Processo Administrativo nº 007/2015 

e Pregão Presencial nº 00005/2015. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água.
CONTRATADA: XAVIER AFREU DE ASSIS - ME.
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de ar condicionado splin, 

destinados a diversas Secretarias. 
VALOR GLOBAL: R$ 15.850,00 (quinze mil, oitocentos e cinqüenta reais) item 02.
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB,   22 de Maio de 2015
Francisco de Assis Carvalho   -  Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Processo Administrativo nº 007/2015 

e Pregão Presencial nº 00005/2015. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água.
CONTRATADA: SOARES ELETROMÓVEIS LTDA - ME.
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de ar condicionado splin, 

destinados a diversas Secretarias. 
VALOR GLOBAL: R$ 6.555,00 (seis mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais) item 03.
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB,   22 de Maio de 2015
Francisco de Assis Carvalho  -  Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

Taperoá - PB, 13 de maio de 2015.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais,
  
R E S O L V E:  
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00008/2015, que 

objetiva: contratação de serviços visando à publicidade e propaganda para atuar na divulgação e par-
ticipação dos programas, projetos, produção e veiculação em rádio e sites na web com abrangência 
local, dos atos oficiais e transmissão das sessões realizada pela Câmara Municipal, com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- ADENILDO GOMES DE FARIAS 18271410857
CNPJ N°. 14.000.892/0001-35
End.: Rua Efigênio Firmo, 34, São José, Taperoá/PB 
Valor: R$ 8.000,00
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ MACILON ALVES MELQUÍADES
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014.
CONTRATO: 120/2014.
ADITIVO: 001/2015.
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS 

OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO NESTE MUNICÍPIO.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO.
VALOR MENSAL E/OU GLOBAL: R$ 178.517,73 (CENTO E SETENTA E OITO MIL QUINHENTOS 

E DEZESSETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).
RUBRICA ORÇAMENTARIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0500 SEC MUNIC EDUCAÇÃO, 

CULTURA, ESP E AZER 12 361 0403 1.002 | CONST/AMP/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 
3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA.
CONTRATADA: MC ELETRONS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01 DE OUTUBRO DE 2014.
DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: ITAPOROROCA - PB, 27 DE FEVEREIRO DE 2015.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 27 DE FEVEREIRO DE 2015 À 27 DE JULHO DE 2015.
CELSO MORAIS DE ANDRADE NETO
PREFEITO CONSTITUCIONAL

ALESAT COMBUSTIVEIS S.A – CNPJ/MF Nº 23.314.594/0027-40, Torna público que  a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 984/2014 em João 
Pessoa, em 31 de março de 2014 – Prazo 730 dias. Para a atividade de: Escritório para faturamento das 
notas fiscais e distribuição com os CT´s. Processo Nº 2014-001266/TEC/LO-7119.

RILDOMAR DANTAS DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 02.517.451/0001-26, Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4661/2014 em 
João Pessoa, 15 de dezembro de 2014 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Fabricação de Biscoito e 
Bolachas – Panificadora Na(o) – AV. NELSON MEIRA, Nº 07 – B. ESTAÇÃO Município:  SOUSA – UF: 
PB. Processo: 2013-005838/TEC/LO-6045.

JOAO BATISTA ARAUJO DA SILVA-EPP – CNPJ/CPF Nº 20.800.571/0001-18, Torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4450/2014 
em João Pessoa, 27 de novembro de 2014 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comercio Varejista 
de Material de Construção e Madeira Na(o) -  ROD ROD PB 041, Nº 46 LOTE: LOTE D PASSAGEM – 
CENTRO  Município:  RIO TINTO – UF: PB. Processo: 2014-007572/TEC/LO-8740.

MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE (POSTO PAULA FRANCINETE), CNPJ – nº 02.425.806/0001-57, 
Torna público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da Licença de Operação nº 1128/2013, para a atividade Comércio Varejista de Combustíveis 
(Gasolina, etanol e diesel v) na Rua Hermes Lira nº 27 centro Arara-Pb, proc. Nº 2015-000536.

ASIA MOTORS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOS-LTDA, CNPJ Nº 08.435.865/0001-92, Torna 
público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Reno-
vação da LO – nº 2691/2013, para a atividade de Comércio varejista de motonetas, motocicletas, peças, 
acessórios e prestação de serviços mecânicos e troca de óleo, na Rua Januncio Ferreira centro Campina 
Grande-PB, processo nº 2015-002244.

NOVAES MENDONÇA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA – CNPJ Nº 05.340.957/0001-09, Torna 
público que requereu a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Renovação 
da L.I Nº 2707/2013, PARA A ATIVIDADE DE Loteamento de 310 lotes com 07 quadras, situado a Rua 
Manoel Alves, S/N – Centro – Município: CONDE - PB. Através do Processo: 2015-001579/TEC/LI-3909.

SARAIVA EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ Nº 41.024.712/0008-02 E CCICMS: 16159685-1 - comunica 
que foi extraviado o Talão de NF.  Modelo 1 de Nº 201 até 250, localizada na Rua Estácio Tavares 
Wanderley, 265 Sala 108 no Bairro Estação Velha. Conforme Certidão de Ocorrência Policial datada 
de 21 de Maio de 2015.

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 23 de maio de 2015Publicidade
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