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DÓLAR    R$ 3,636  (compra) R$ 3,637  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,600  (compra) R$ 3,770  (venda)
EURO   R$ 4,105  (compra) R$ 4,109   (venda)

l MP que cria Câmara de Conciliação pode ser votada hoje na ALPB. Página 3

l Oito ônibus em condições precárias são apreendidos em Bayeux. Página 6

l Aneel confirma redução do valor da conta de energia em abril. Página 13

l MEC vai oferecer 105 mil vagas para formação de professores. Página 14
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conFRonTo Depois do PMDB oficializar o rompimento com o governo, deputados estenderam uma faixa 
no plenário da Câmara e, aos gritos, protestaram contra o presidente da Casa, Eduardo Cunha.  PÁGInA 9

cAMPEonATo cARIocA
Clássico entre Flamengo e 
Vasco marca reencontro de 
Andrezinho e Arão.  PÁGInA 19

coPA Do noRDEsTE
Campinense terá força 
máxima na partida de ida 
contra o Salgueiro pelas 
quartas de final.  PÁGInA 17

NOvA MOdALIdAdE dE CrédITO

O Governo do Estado lançou ontem a 10ª linha de crédito do Empreender Paraíba, programa que já injetou mais 
de R$ 112 milhões na economia local. A nova modalidade estimula a produção de inovações tecnológicas.  PÁGInA 5

Esportes

FOTO: Lula Marques/Agência PT

FOTO: Divulgação

Empreender PB gera 
mais emprego e renda
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Saúde

A pavimentação da 
PB-356/354 beneficia os 
moradores de Nova Olinda 
e Pedra Branca.   PÁGInA 5

Estado confirmou os 
primeiros casos deste ano. 
Ministério vai enviar vaci-
nas em abril.  PÁGInA 7

Ricardo entrega 
nova estrada hoje

Dois casos de 
H1N1 na Paraíba

ELIMINATÓrIAS 

Brasil

2 2x
Paraguai

MUnDIAl DE BEAch TênIs João Pessoa será a primeira 
capital do Nordeste a sediar competição.  PÁGInA 20

A linha Empreender Inovação Tecnológica foi lançada ontem no auditório da PBTur, em João Pessoa, pelo governador Ricardo Coutinho, que também liberou R$ 3,1 milhões em empréstimos a pequenos negócios
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A redistribuição de cargos ocupados 
pelo PMDB com outros partidos da base 
aliada é a principal estratégia do governo 
Dilma Rousseff para minimizar o desfal-
que causado pela saída da maior legenda 
do governo e barrar o processo de impea-
chment na Câmara dos Deputados ou no 
Senado, posteriormente. Agora, o Palácio 
do Planalto trabalha no varejo para que 
parlamentares de siglas como PSD, PP, PR 
e PROS, partidos que dão sinais de que 
também vão abandonar o barco petista, 
possam ocupar os espaços nos primeiro, 
segundo e terceiro escalões – e também 
trabalha para que peemedebistas perma-
necerem no apoio à presidente. É a con-
versa individualizada, um a um, para que 
o governo possa ter um número suficien-
te de parlamentares que lhe dê segurança 
na votação do processo de impeachment, 
na Câmara dos Deputados – necessita de 
um mínimo de 171 votos. Como fracassou 
no atacado – leia-se na negociação macro 
com as bancadas – resta ao governo, via 
articulação do ex-presidente Lula, atuar 
no varejo, no miúdo.  Analistas políticos 
qualificados acreditam pode ser tarde 
demais para salvar a presidente da ‘de-
gola’ – ou golpe institucionalizado, como 
defensores do governo classificam as 
manobras.

Claro que ainda existem núcleos de 
resistência pró-governo dentro do pró-
prio PMDB. Prova disso foram as duras 
declarações da ministra Kátia Abreu 
(Agricultura), ontem, contra o impeach-

ment. Senadora pelo PMDB do Tocantins, 
a ministra endossou o coro daqueles que 
veem no impedimento uma tentativa de 
golpe – “Tenho convicção de que o im-
peachment da forma como está coloca-
do é golpe. Nós, brasileiros, não temos 
o direito de sermos imprudentes com o 
processo de impeachment”. Em outras 
palavras, classificou toda a cúpula do 
PMDB de “golpistas”.

Ressalte-se que as acusações que 
governistas fazem ao agora defensor 
do impedimento da presidente Dilma, o 
vice Michel Temer, segundo as quais ele 
seria “um oportunista”, encontram con-
vergência na postura que ele tinha há 
menos de um ano. Em 2015, Temer publi-
cou no twitter uma posição abertamen-
te contrária a que prega no atual cenário 
político – “O impeachment é impensável, 
geraria uma crise institucional. Não tem 
base jurídica e nem política”, postou. 
O que teria feito o presidente nacional 
do PMDB a mudar tão drasticamente de 
opinião? Então, agora, há base jurídica 
e política? O processo de impeachment 
ora apreciado na Câmara dos Deputados 
é o mesmo da época em que Temer fez as 
declarações. Ou seja, tem por base as pe-
daladas fiscais. Não há fato novo ou ou-
tra acusação contra a presidente. Causa 
estranheza, portanto, que o vice-presi-
dente tenha uma opinião tão diferente 
da que tinha no ano passado. O que mu-
dou? O teor do processo, como detalha-
mos acima, é que não foi. 

Editorial

Negociação no varejo
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Até nOs cAbARésApEnAs quAtRODIplOmA REvAlIDADO

“IguAl AO bEIjO DE juDAs”, DIz AnAstácIO sObRE O pmDb

“Cabem na mão de Lula [4 
dedos] as pessoas com que 
dividi essas agruras”. Do 
deputado Ricardo Barbosa 
(PSB), ontem, na Assembleia 
Legislativa, reportando-se 
ao desabafo que fez no mes-
mo local, há duas semanas, 
quando anunciou sua saída 
da liderança da bancada 
aliada e, sob forte emoção, 
se disse traído por ‘colegas’. 
Ontem, temperado, disse que 
“tudo isso ficou para trás”. 

“Tudo lá é história, desde 
os cabarés, passando pe-
las fábricas de tecelagem. 
Em vários prédios dá pra 
ver resquícios da década de 
1930, pena que estão todos 
pichados”. Do vereador João 
Dantas (PSD), em nota envia-
da à coluna, informando que 
apresentou requerimento na 
Câmara de Campina Grande 
solicitando que a prefeitura 
limpasse e pintasse imóveis 
nas Boninas, no Centro.  

Criado em 2011 para unificar 
o processo de revalidação 
dos cursos de Medicina de 
acordo o currículo nacional, o 
exame com tal finalidade na 
UFPB começa a ser deflagra-
do no próximo mês. Médicos 
estrangeiros ou brasileiros 
formados no exterior têm 
até o dia 29 para formalizar 
a solicitação.  Enquanto não 
obtiver a revalidação do di-
ploma, o profissional fica im-
pedido de atuar no país.

Os cARgOs DO pmDb DA pb nA FunAsA
Com a decisão do PMDB da Paraíba de deixar o apoio ao governo, já na segunda-feira, portanto 
um dia antes da decisão do diretório nacional, a expectativa é saber se os indicados em órgãos 
federais por deputados paraibanos vão entregar os cargos. Entre estes, está a Superintendência 
da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), ocupada no Estado pela esposa do deputado Veneziano 
Vital, Ana Cláudia, e a diretoria do Departamento de Saúde Ambiental, sob o comando de Victor 
Hugo Mosquera, que teria sido indicado por Hugo Motta, Veneziano Vital e Manoel Júnior.

À coluna, o deputado Anísio Maia (PT) opinou 
sobre a saída dos peemedebistas do governo: 
“Estava faltando uma peça no tabuleiro golpis-
ta. Agora o PMDB tirou a sua máscara”, dispa-
rou, ressaltando que se trata de um acordo gol-
pista da legenda com os tucanos, que não tem 
intenção de combater a corrupção: “Querem de 
volta o tempo do PSDB, no qual os trabalhado-
res rurais comiam palma em tempo de seca”.

cOmIAm pAlmA
sERIA InEvItávElA longa noite da política brasileira

O que temos vivido nos últimos meses 
me faz lembrar um filme assistido a alguns 
anos, “O feitiço do Tempo”, no qual um famo-
so repórter de televisão vai à uma pequena 
cidade, para realizar uma reportagem sobre 
o  dia da marmota. O repórter quer encerrar 
logo a sua tarefa, mas, fica irremediavelmen-
te preso aos eventos daquele dia, o qual re-
pete-se inexplicavelmente, aprisionando-o 
naqueles acontecimentos. 

É como nos temos sentido no Brasil, após 
o processo eleitoral que culminou com a vitó-
ria da presidente Dilma Rousseff para o seu 
segundo mandato em 2014. Fomos aprisio-
nados por uma sequência de fatos nefastos, 
os quais impedem que se avance num plano 
de melhorias para o país, ao tempo em que 
agudiza-se o profundo fosso que se estabele-
ce entre os intentos dos atores políticos des-
contentes com os resultados eleitorais, e os 
atores sociais que defendem a democracia, a 
legalidade e a Constituição Federal.

Dois anos passados, e de fato estamos 
presos nessa longa noite, onde ora parece 
que vai prevalecer a vontade popular que 
reelegeu a presidente Dilma, ora parece que 
será confirmado o pacto que juntou num 
mesmo propósito golpista, extratos do judi-
ciário, do parlamento e de representantes da 
mídia comercial privada e do empresariado.

Essa longa noite prossegue, com sua te-
naz fábrica de pesadelos, e onde animada-
mente se celebra o desfile de mesquinharias, 
traições, e sobretudo omissões e covardias 
de setores que têm a prerrogativa da defesa 
da Constituição e da democracia.

Não há acordo, não há lugar para nego-
ciação, nenhum gesto que possa atalhar a 
sanha meticulosa e violentamente articula-
da para a usurpação do mandato popular. Os 
cenários estruturam-se para um primeiro 
embate definitivo, o impeachment da presi-
dente eleita.

Há uma ferida profunda dividindo o país, 
com impactos os mais imprevisíveis, e cujos 
ecos provavelmente estarão presentes por 
muito tempo, nessa longa noite que já dura 
milhares de horas. 

O propósito do golpe é assustador, não 
somente por conta da firmeza das mãos 
que lhe dão curso, mas sobretudo pela vi-
lania desses mesmos atores que servem-se 
do parlamento para discursos sobre ética e 
moralidade, contra a corrupção, enquanto 
processos contra eles próprios dormem nas 
gavetas da Justiça.

Os versos simples da torpe canção para 
essa longa noite dizem de um partido polí-
tico, o da presidente; de como esse partido 
converteu-se na quadrilha que assalta o país, 
em nome de um projeto de poder. A mídia 
comercial privada leva aos lares do país as 
sílabas desses versos torpes, enquanto que a 
ação da Corte de Curitiba alimenta com pau-
tas seletivas, o noticiário de ódio.

As tribunas se separam. Nas ruas, gri-
tos de revolta e de luta testam as forças dos 
movimentos populares, a ver se quebram as 
terríveis engrenagens do golpe. Nos espaços 
onde se devia defender a democracia de fato, 
providenciam-se mais carimbos e selos para 
a terrível conspirata. 

Fomos aprisionados por uma sequência de fatos nefastos, os quais 
impedem que se avance num plano de melhorias para o país”

Artigo joana belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

A coluna ligou para os 
dois representantes do 
PT na Assembleia Le-
gislativa da Paraíba, os 
deputados Frei Anastá-
cio (foto) e Anísio Maia, 
pedindo que eles opi-
nassem sobre a saída do 
PMDB do governo Dilma e 
a repercussão que essa 
decisão terá na análise 
do processo de impea-
chment. Frei Anastácio 
é implacável com o maior 
bancada do Congresso 
Nacional: “A saída do PMDB do Governo Federal mostrou a face oportunista e covarde desse 
partido. É tão oportunista que o vice-presidente Michel Temer não renunciará ao cargo. Em vez 
disso, ele está na “sombra” do golpe, planejando seu governo, prevendo a saída de Dilma para 
poder assumir. É um partido covarde e traidor dos 54 milhões de eleitores que elegeram Dilma”. 
O deputado petista ainda comparou a atitude dos peemedebistas à célebre passagem bíblica 
que trata da prisão de Jesus pelos romanos: “Isso que o PMDB está fazendo é igual ao beijo 
de Judas. Uma traição visando vantagens, que se tornarão uma maldição. O tempo dirá o que 
acontecerá com o PMDB”. Para ele, esse novo cenário que se delineia com a saída dos comanda-
dos de Michel Temer do governo “será ruim, sim, para o PT no caso de apreciação do processo 
de impedimento”, mas acredita que é possível “reverter esse prejuízo, com o nosso principal 
articulador desse processo, o ex-presidente Lula”.

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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“A saída do PMDB indica um colapso 
político do governo Dilma, mostra 
que naufragou sua articulação polí-
tica. Torna praticamente inevitável 
a aprovação do impeachment”. Do 
experiente jornalista político Ken-
nedy Alencar, ontem, para quem o 
desembarque dos peemedebistas 
do governo servirá de senha para 
que outras legendas sigam caminho 
idêntico. Cita o PR, o PP e o PSD.

UNIÃO  A
supERIntEnDÊncIA DE ImpREnsA E EDItORA

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no 
governo de álvaro machado

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010 
Distrito Industrial - João Pessoa/PB 
PABX: (083) 3218-6500 / 
ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  
REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

SUPERINTENDENTE

EDITORES SETORIAIS: geraldo varela, carlos cavalcanti, Alexandre 
macedo, Felipe gesteira e Denise vilar

PROJETO GRÁFICO:  Ricardo Araújo, Fernando maradona e Klécio bezerra

Albiege Fernandes

DIRETOR ADMINISTRATIVO

EDITORA ADJUNTA

murillo padilha câmara neto

Renata Ferreira

EDITORES ASSISTENTES: carlos vieira, Emmanuel noronha, josé napoleão 
Ângelo, marcos lima e marcos pereira

DIRETOR DE OPERACÕES
gilson Renato

CHEFE DE REPORTAGEM
conceição coutinho

DIRETOR TÉCNICO
Walter galvão

EDITOR GERAL
joanildo mendes



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 30 de março de 2016 3
Políticas

MP que cria Câmara de Conciliação 
pode ser votada hoje na Assembleia
Parlamentares também 
apreciaram outras 91 
matérias na sessão

 
A Assembleia Legislativa 

da Paraíba (ALPB) aprovou 
nessa terça-feira, 29, o cará-
ter de Urgência e Relevân-
cia Constitucional da MP nº 
244/2016, que institui a Câ-
mara de Conciliação de Pre-
catórios. O objetivo da Medi-
da Provisória é a celebração 
de acordos e transações em 
ações judiciais consolidadas 
no regime de precatórios do 
Estado da Paraíba e de sua 
Administração Indireta.

De acordo com o depu-
tado Hervázio Bezerra, ha-
vendo uma negociação feita 
em harmonia com o Tribunal 
de Justiça, o governo poderá, 
com a Câmara de Concilia-
ção, convocar os detentores 
de precatórios e propor ne-
gociações. “É uma medida 
importante e necessária e, a 
nosso ver, de largo alcance 
social porque muitas pesso-
as, algumas inclusive com 
doenças graves, gozarão des-

se benefício, que na verdade 
é um direito que todos têm”, 
afirmou o deputado.

Ainda na sessão de on-
tem os deputados aprecia-
ram 92 matérias. Entre as 
aprovadas constaram um 
projeto de lei e 84 reque-
rimentos, além da Medida 

Provisória de autoria do Go-
verno do Estado.

Entre os requerimentos 
aprovados, os parlamenta-
res aprovaram por unani-
midade o Requerimento nº 
4.388/2016, que solicita a 
dilatação de prazo da Comis-
são Parlamentar de Inquéri-

to (CPI) da Telefonia Móvel. 
De acordo com o relator da 
CPI, o deputado Bosco Car-
neiro, com a dilatação será 
possível prosseguir com as 
investigações e levantar o 
maior número possível de 
depoimentos para a produ-
ção do relatório final. 

Foto: Divulgação/ALPB

Entre as matérias aprovadas, além da MP, constam um projeto de lei e 84 requerimentos

Foto: Divulgação/CMJP

Vereadores apoiam categoria médica
Na sessão ordinária desta 

terça-feira (29), vários parla-
mentares da Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP) se mani-
festaram a favor de demandas 
da categoria médica munici-
pal. Os profissionais paralisa-
ram suas atividades na última 
segunda-feira (28) e aguardam 
a votação de um Projeto de Lei 
(PL) do Executivo, que propõe 
uma mudança na norma que 
trata da remuneração dos mé-
dicos. A matéria já está na Casa 
e deve ser distribuída para re-
ceber pareceres das Comissões 
Permanentes. 

O presidente do Sindicato 
dos Médicos da Paraíba (Si-
med-PB), Tarcísio Campos Sa-
raiva de Andrade, apresentou 
as reivindicações da categoria 
e discorreu sobre alguns pon-
tos que eles sugerem que se-
jam alterados pelos vereadores 
no PL do Executivo, por meio 
de emendas. “O que queremos 
é uma aposentadoria digna. 
Hoje, um médico do Progra-
ma de Saúde da Família (PSF) 
se aposenta com o salário de 
R$ 1.200, e nós queremos cor-
rigir esse erro”, afirmou o re-
presentante dos médicos.

Tarcísio Campos expli-
cou que a matéria tem como 
objetivo substituir a Grati-
ficação de Desempenho de 
Produção (GDP), que repre-

REIVINDICAÇÕES

senta 50% da remuneração 
atual, por uma Representação 
por Atividade Médica (RAM), 
de caráter permanente e inte-
grante da remuneração des-
ses profissionais, inclusive 
para fins de aposentadoria. 

“Quando a gente mais 
precisa, não pode contar com 
quase 50% de nossa remune-
ração. É uma injustiça com a 
categoria médica. Pedimos que 
a GDP passe a ser uma RAM e 
que não haja perdas, que man-
tenha seu poder de remunera-
ção. Na proposta do Executivo, 
a RAM perde 23%, então, va-
mos nos aposentar com cerca 
70% da nossa remuneração. 
Ainda é muita perda para uma 
categoria que não tem reajuste 

há três anos. Queremos 100% 
da RAM”, defendeu o presiden-
te da categoria.

O chefe do Legislativo 
Municipal, Durval Ferreira 
(PP), garantiu o debate da ma-
téria. “No que depender desta 
Casa, estaremos prontos para 
fazer com que os profissionais 
tenham esse reajuste. Mas, se 
ainda existe alguma coisa a 
ser debatida, discutida e ana-
lisada, não deixaremos de fa-
zer”, destacou.

O presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça, Reda-
ção e Legislação Participativa 
(CCJ), vereador Fuba (PT), de-
monstrou interesse em reali-
zar uma reunião em caráter 
emergencial para analisar a 

matéria. “Não podemos obsta-
cular esse projeto, que vai ga-
rantir a aposentadoria da clas-
se médica”, afirmou o petista.

Bosquinho (PSC) afir-
mou que vai estudar o proje-
to, mas adiantou que está a 
favor da categoria. “Estamos 
tomando conhecimento da 
matéria. Vamos nos posicio-
nar a favor do projeto, mesmo 
neste momento de crise, mas 
precisamos achar a melhor 
solução para resolver o im-
passe”, destacou. 

Lucas de Brito (PSL), por 
sua vez, adiantou que a cate-
goria tem o voto favorável do 
parlamentar em relação à ma-
téria. “A classe médica sofre 
uma perda salarial significativa 
quando se aposenta, o que re-
percute na qualidade de vida 
da sua família. Essa mudança 
beneficiará a classe médica e 
a população de João Pessoa 
como um todo”, afirmou.

Os vereadores Zezinho 
Botafogo (PSB), Raoni Men-
des (DEM), Sérgio da SAC 
(SD), Djanilson (PR), Bruno 
Farias (PPS) e Bira (PSD) 
também se manifestaram a 
favor da categoria médica. 
“Os vereadores estão ao lado 
dos profissionais. Eles não 
estão pedindo nada além do 
que já recebem”, ressaltou 
Bruno Farias.

Em seu pronunciamento na 
sessão ordinária dessa terça-fei-
ra (29), na Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP), o vereador 
Raoni Mendes (DEM) apontou 
mais resultados das fiscalizações 
que tem realizado em escolas 
públicas da capital paraibana. 
Segundo o oposicionista, através 
do projeto Raio X das Escolas, sua 
equipe continua constatando a 
precariedade no funcionamento 
desses equipamentos e a falta de 
materiais básicos para execução 
das atividades. 

“Já chegamos ao número de 
54 escolas visitadas, do total de 
95 unidades educacionais do mu-
nicípio. Recentemente, visitamos 

duas escolas no bairro do Grotão. 
Na Escola Pedra do Reino, en-
contramos diretores, servidores e 
professores que, durante o perío-
do de recesso, pediram material 
para eles mesmos pintarem a es-
cola. Tal atitude é digna de aplau-
sos, mas é de se lamentar que o 
Poder Público não consiga fazer o 
básico”, criticou. 

Raoni Mendes também citou 
que, na Escola Tharcila Barbosa 
da Franca, na mesma localidade, 
os trabalhadores tiveram que 
comprar produtos de limpeza, 
papel higiênico e até mesmo pa-
pel sulfite, contando com a ajuda 
dos pais dos alunos nesse sentido 
durante meses. 

“Materiais básicos não estão 
sendo ofertados em diversas uni-
dades. A educação retrocedeu em 
todos os aspectos nessa gestão; o 
marketing é muito mais forte do 
que as ações efetivamente reali-
zadas. Até mesmo na conservação 
dos prédios, são escolhidos aque-
les mais novos e em áreas estra-
tégicas, visíveis para a população, 
enquanto as escolas mais antigas 
são esquecidas, ficam sem pintura 
há anos”, alertou o democrata. 

Em aparte, o vereador Zezi-
nho Botafogo (PSB) relatou que 
muitas pessoas têm reclamado 
do sucateamento de escolas e 
equipamentos públicos na capi-
tal paraibana. 

Raoni denuncia falta de material escolar na capital

Termina na próxima 
quinta-feira (31) o prazo para 
o encaminhamento das pres-
tações de contas (PCAs) de 
2015 dos 799 jurisdicionados 
do Tribunal de Contas da Pa-
raíba, conforme determinação 
da Resolução 03/2010. Até a 
manhã dessa terça-feira (29) 
uma média de 30% das Pre-
feituras, Câmaras, secretarias 
e demais órgãos das adminis-
trações estadual e municipal 
já haviam enviado as PCAs. O 
protocolo do TCE registrou a 
entrada de 44 processos de 
contas das prefeituras, 112 de 
câmaras municipais e quatro 
de secretarias do Estado.

O presidente do TCE-PB, 
conselheiro Arthur Cunha 
Lima, informou que além das 
prefeituras, câmaras muni-
cipais e secretarias, também 
estão obrigados a entregar 
as contas até o dia 31 os con-
sórcios intermunicipais, as 
empresas estatais e os fundos 
especiais do Poder Legislativo, 
Judiciário, do Ministério Pú-
blico e da Defensoria Pública, 
bem como as autarquias, ór-
gãos de regime especial, fun-

dos especiais, sociedade de 
economia mista e suas socie-
dades instituídas e mantidas 
pelo Poder Público.

A Resolução 03/2010 
estabelece as normas para 
prestação de contas anuais 
dos poderes e órgãos da ad-
ministração pública direta e 
indireta, estadual e municipal. 
O artigo 1º prescreve que as 
prestações de contas anuais 
deverão ser entregues ao TCE 
por meio eletrônico nos pra-
zos. O atraso no envio das con-
tas acarreta multa no valor de 
R$ 1.000, acrescido de R$ 100, 
por dia, até o limite previsto 
no Art. 56 da LOTCE.

Gestores têm até dia 31 
para prestação de contas

TCE-PB

Protocolado na Câ-
mara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) no dia 8 
de março, o pedido de 
instauração da Comis-
são Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Lagoa, 
que tem o intuito de 
apurar possíveis desvios 
de verbas nas obras de 
revitalização do Parque 
Solon de Lucena, per-
manece sem uma defini-
ção por parte do presi-
dente da Casa Napoleão 
Laureano, Durval Ferrei-
ra (PP). Insatisfeitos com 
a demora, vereadores 
da bancada de oposição 
enviaram um requeri-
mento cobrando uma 
posição do presidente 
até o dia 31 deste mês.

O documento foi as-
sinado por Renato Mar-
tins (PSB), Felipe Leitão 
(sem partido), Bruno 
Farias (PPS), Fuba (PT), 
Raoni Mendes (DEM) e 
Zezinho Botafogo (PSB). 
Eles se baseiam no Ar-
tigo 170, Inciso XXI do 
Regimento Interno da 
CMJP, que trata a cria-
ção da CPI como um dos 
requerimentos sujeitos 
a Despacho de Plano, o 
que implica que a instau-
ração da CPI e a desig-
nação de seus membros 
são decisões que devem 
ser tomadas de imediato 
pela presidência da Casa.

A CPI visa apurar 
relatório da Controla-

doria Geral da União 
(CGU) que aponta um 
desvio de quase R$ 10 
milhões de reais nas 
obras da Lagoa.

Leia o requerimen-
to da íntegra:

Ao Excelentíssimo 
Senhor Durval Ferreira 
da Silva Filho - Presiden-
te da Câmara Municipal 
de João Pessoa

Assunto: Instalação 
de CPI

Os Vereadores da 
infra-assinados vem, 
respeitosamente à pre-
sença de Vossa Exce-
lência, informar que, 
desde o dia 08/03/2016, 
foi protocolizado [sic] 
pedido de instalação de 
Comissão Parlamentar 
de Inquérito para apu-
rar as supostas irregu-
laridades na execução 
da Obra do Parque So-
lón de Lucena (Lagoa), 
contudo, após mais de 
20 (vinte) dias do seu 
protocolo, os Parlamen-
tares subscritores do 
presente requerimento 
não obtiveram nenhum 
posicionamento da Pre-
sidência, conforme es-
tabelecido no Regimen-
to Interno da CMJP.

Desta formam [sic], 
requer que, até ses-
são do dia 31/03/2016, 
essa Presidência do Le-
gislativo Municipal se 
pronuncie sobre a ins-
talação da referida Co-
missão Parlamentar de 
Inquérito.

oposição dá prazo para 
que Durval se posicione

CPI DA LAGOA

Feliphe Rojas
Especial para A União

Tarcísio Campos cobrou melhorias na remuneração dos médicos

o atraso no 
envio acarreta 
multa no valor 
de R$ 1.000, 
acrescido de
R$ 100, por dia
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Secretaria de Saúde 
confirma sete casos de 
gripe H1N1 na Paraíba
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O governador Ricardo 
Coutinho lançou na manhã 
de ontem, no auditório da 
PBTur, a décima linha de 
crédito do Programa Em-
preender Paraíba, o Empre-
ender Inovação Tecnológica. 
Desde a sua criação em 2011 
já foram liberados mais de 
R$ 112 milhões com o obje-
tivo de incentivar a geração 
de ocupação e renda.

A linha de crédito para 
inovações tecnológicas visa 
apoiar e fortalecer a econo-
mia solidária, beneficiando 
diretamente o microem-
preendedor individual, o 
microempresário, o empre-
sário de pequeno porte e as 
cooperativas de produção 
da Paraíba.

Na solenidade, além 
da nova linha de financia-
mento, o governador tam-
bém liberou a quantia de 
R$ 3.179.075,00 para as de-
mais linhas de créditos do 
programa, entre elas, o Em-
preender Mulher e Empre-
ender Artesanato. “Essa é a 
maior liberação já feita pelo 
programa de uma única vez”, 
disse Ricardo Coutinho.

Segundo foi anunciado 
pelo secretário executivo 
do Empreender PB, Tibério 
Limeira, a linha de crédito 
para empreendedores indi-
viduais será de R$ 5 mil a 
R$ 30 mil e para as micros 
e pequenas empresas o va-
lor pode chegar a até R$ 100 
mil. “É importante que as 
empresas, através das inova-
ções tecnológicas, ganhem 
competitividade e natural-
mente consigam avançar na 
sua produtividade”, lembrou 
o governador.

Considerado um dos 

mais importantes progra-
mas do Governo do Estado, 
desde a implantação do Em-
preender PB até o ano pas-
sado mais de 21 mil pessoas 
já haviam sido beneficiadas. 
Segundo o secretário execu-
tivo Tibério Limeira, a esti-
mativa de liberação de re-
cursos até o fim deste ano é 
de aproximadamente R$ 37 
milhões. Ele lembrou que to-
das as linhas de crédito pos-
suem requisitos em comum, 
porém algumas têm as suas 
especificidades.

 Linhas de crédito
O programa dispõe as 

seguintes linhas de crédito: 
Empreendedor Individual, 
Empreendedor Coletivo, 
Empreender Artesanato, 
Empreender Mulher, Em-
preender GNV, Motociclista 
Profissional, Profissional 
Liberal, Empreender Ju-
ventudes, Empreender Cul-
tural (Pessoa Física) e Em-
preender Cultural (Pessoa 
Jurídica).

O público-alvo do Em-
preender Paraíba é empre-
endedor residente na Paraí-
ba que já possui seu próprio 
negócio e deseja retirar o 
crédito para a sua amplia-
ção ou para quem ainda não 
possui um empreendimento 
e tem a pretensão de abrir 
um negócio.

Empreender Mulher
 Em homenagem ao mês 

da mulher (março) o gover-
nador Ricardo Coutinho lan-
çou o Empreender Mulher, 
exclusivamente para mulhe-
res em situação de violência 
ou vulnerabilidade social e 
para as que são organizadas 
em grupos, associações e co-
operativas. As interessadas 
devem fazer parte de grupo 
de mulheres ou organizações 
assistidas pela Secretaria de 
Estado da Mulher e Diversi-
dade Humana (SEMDH).

Desde sua criação em 2011, 
Empreender PB já liberou 
mais de R$ 112 milhões

Ricardo lança nova linha de crédito
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Beneficiados
Manuel Gustavo, um 

dos beneficiados pelo Em-
preender Inovação Tecno-
lógica, disse que com o cré-
dito pretende instalar, em 
sua residência, no bairro 
de Cruz das Armas, em João 
Pessoa, uma loja de confec-
ções pela Internet. 

Adriano Lopes já pos-
sui uma empresa de tecno-
logia e seu objetivo é criar 
outra empresa de tecno-
logia voltada para atender 
prefeituras. 

Com o crédito, a preten-
são de Maristela dos Santos 
Targino, que estava acom-
panhada de seus filhos, é 
montar uma lanchonete no 
bairro de Mandacaru, onde 
reside. “Atualmente estou 
na casa de minha mãe. Meu 
objetivo é ter meu próprio 
negócio”, pondera.

FotoS: Evandro Pereira

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Durante o lançamento do Empreender Inovação Tecnológica, foram liberados mais de R$ 3 milhões para as demais linhas de crédito 

Entre os que receberam créditos hoje estavam os beneficiados das linhas Mulher e Artesanato

A cidade de Nova Olinda sai do 
isolamento rodoviário e ganha via as-
faltada hoje. O governador Ricardo 
Coutinho entrega a pavimentação do 
36º acesso construído pelo Governo do 
Estado, dentro do Programa Caminhos 
da Paraíba, a PB-356/354, entre Pedra 
Branca/Nova Olinda, com 13 km de ex-
tensão. Além do governador, a inaugu-
ração vai contar com as presenças de 
dirigentes do Departamento de Estra-
das de Rodagem da Paraíba, prefeitos 
e vereadores da região. A solenidade 
acontece às 10h, em Nova Olinda, e às 
11h, na cidade de Pedra Branca.

O Governo Estadual inves-
tiu na obra, com recursos próprios, 
R$ 9.927.621,78, a cargo da constru-
tora Rubens Furlani Ltda. A pista de 
rolamento em Tratamento Superficial 
Duplo - TSD - tem seis metros e acosta-
mentos de um metro de cada lado.  O 
trecho beneficia 9.919 habitantes dos 
municípios de Pedra Branca e Nova 
Olinda, com tráfego médio diário de 
166 veículos entre automóveis, camio-
netas, ônibus, caminhões e motos.

Foram executados serviços de ter-
raplenagem em cortes e aterros, pavi-
mentação asfáltica, pontes com vão de 
40 metros, bueiros, drenagem profun-
da e superficial, cercas delimitadoras, 

paisagismo e sinalização horizontal e 
vertical. A obra foi iniciada em outubro 
de 2013 e concluída em março de 2016.  

Para o diretor de Operações do 
DER, Hélio Cunha Lima, a inaugura-
ção de mais um acesso rodoviário pa-
vimentado dos 54 programados pelo 
governador Ricardo Coutinho, é uma 
importante contribuição para o desen-
volvimento da Paraíba e, em especial, 
dos municípios contemplados com o es-
coamento da produção agrícola através 
de rodovia pavimentada. Quanto aos 
demais acessos programados, o dirigen-
te assegura que todos estão com suas 
obras avançadas e que em breve serão 
concluídos.

Além dos acessos, Hélio Cunha 
Lima lembra que o programa rodo-
viário do Governo Estadual já exe-
cutou 1.726 km de rodovias entre 
pavimentação e restauração, com in-
vestimento de quase R$ 700 milhões. 
Atualmente, está executando mais 
670 km entre pavimentação e restau-
ração contemplando todas as regiões 
do Estado, com investimento superior 
a R$ 400 milhões. Com as obras que 
já foram concluídas e as que estão em 
andamento, o investimento no setor 
rodoviário do Governo da Paraíba é 
superior a um bilhão de reais.

Governador entrega hoje rodovia 
entre Nova Olinda e Pedra Branca 

CAMINHOS DA PARAÍBA

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Esta-
do da Educação (SEE), realiza 
nesta semana mais uma etapa 
da formação de gestores, co-
ordenadores e professores da 
rede estadual de ensino pela 
metodologia “Liga pela Paz”. 
A iniciativa objetiva implantar 
uma cultura de paz nas esco-
las, bem como contribuir para 
melhoria da aprendizagem e 
da convivência entre os envol-
vidos. A formação é realizada 
nas 14 gerências regionais de 
Educação do Estado. Nesta se-
mana, ela acontece nas regio-
nais de Monteiro (5ª), Patos 
(6ª), Itaporanga (7ª), Cajazei-
ras (9ª), Sousa (10ª) e Prince-
sa Isabel (11ª).      

A formação começou on-
tem em Monteiro, Patos e Sou-
sa. Na quinta-feira (31), será a 
vez de Itaporanga, Cajazeiras 
e Princesa Isabel. A ação foi 
iniciada na semana passada, 
nas regionais de Cuité (4ª) e 
de Mamanguape (14ª). Iara 
de Oliveira Barros Araújo, ge-
rente executiva de Educação 
Infantil e Ensino Fundamen-
tal da Secretaria Estadual de 

Educação, reforçou a impor-
tância da formação junto aos 
educadores. “Que as emoções 
sejam despertadas em nossos 
professores, extraindo deles a 
sensibilidade necessária para 
ver em nossos estudantes suas 
mais nobres expressões do 
‘eu’. Agradeço a todos envolvi-
dos pelo compromisso com os 
bons resultados da iniciativa”, 
incentivou Iara.

O gerente da 14ª GRE 
(Mamanguape), Gerailton dos 
Santos, disse que a formação 
ocorreu como planejada, com 
toda a logística necessária. 
Também elogiou a preocu-
pação do Estado em oferecer 
uma educação de resultados 
positivos, implantando a “Liga 
Pela Paz”, que já rende muitos 
frutos. “Assim, o Governo se 
mostra sensível e sai na frente 
com essas ações. Essa expan-
são da educação emocional, 
agora para o Fundamental II é 
algo que já esperávamos devi-
do os resultados bastante sa-
tisfatórios que já alcançamos”.

A professora Marilin Al-
ves de Medeiros, da EEEFM 
José Rolderick de Oliveira, de 

Nova Floresta, que participou 
da formação na 4ª GRE (Cui-
té), relatou sua expectativa de 
trabalhar uma nova visão edu-
cacional com os adolescentes, 
permitindo-lhes uma maior 
compreensão das emoções. 

“Entender a origem dos 
comportamentos violentos, 
seja na escola, na família ou 
na comunidade irá nos ajudar 
muito. A educação emocional 
vem para enriquecer nosso 
trabalho, com temas relevan-
tes desenvolvidos na prática e 
que nos dão bastante seguran-
ça em sala de aula”.  

Ao todo, nas 14 gerências 
regionais de Educação, a ação 
reúne cerca de 950 profissio-
nais em formação. Pessoas que 
irão trabalhar com cerca de 68 
mil alunos, incluindo estudan-
tes do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental I e  6º e 7º anos 
do Fundamental II, em toda a 
rede estadual. No ano passado, 
o governo priorizou crianças 
do 1º ao 5º ano. Agora, a me-
todologia, presente em mais 
de 480 municípios brasileiros, 
é estendida também para os 
adolescentes.

Educadores da PB participam 
de formação socioemocional

“LIGA PELA PAZ”
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As Polícias Civil e Mili-
tar da 8ª Área Integrada de 
Segurança Pública (Aisp), 
ambos com sede na cidade 
de Guarabira, prenderam na 
tarde de segunda-feira (28) 
seis homens suspeitos de 
participação em um homicí-
dio no bairro das Grotas, no 
município.

De acordo com o dele-
gado titular da 8ª Seccional, 
Wallber Virgolino, uma ope-
ração policial envolvendo 
agentes de investigação da 
8ª Delegacia Seccional e poli-
ciais militares do 4º Batalhão 
de Polícia Militar prenderam 
os suspeitos e apreenderam 
vários objetos. “Os seis ho-
mens estão envolvidos no 
assassinato de um jovem 
conhecido popularmente 
por ‘Berg’. Ele foi morto com 
disparos de arma de fogo e 
ainda golpes de faca”, disse a 
autoridade policial.

Foram presos: Haya-
nderson dos Santos, de 26 
anos, Heyanderson dos San-
tos, de 25 anos, Elenilson da 
Silva Cabral, de 25 anos, que é 
preso do regime semiaberto, 
Carlos Cezar de Pontes Olivei-
ra, de 23 anos, Márcio Saraiva 
Lira, de 28 anos e Elinaldo de 
Sena Rosemiro Filho.  

Ainda de acordo com o 
delegado Wallber Virgolino, 
os suspeitos são residentes 
na cidade de Guarabira e já 
são investigados por outros 
crimes como tráfico de dro-
gas, assaltos e homicídios. 
No local da prisão foram 
encontrados objetos que 
comprovariam o crime e se-
riam pertences pessoais da 
vítima, bem como celulares 
com mensagens que incri-
minariam os presos.

Apreensão de armas
A Polícia Militar apreen-

deu ontem três armas de 
fogo e munições de diver-
sos calibres na cidade de 
Capim. Os soldados Queiroz 
e Mateus, policiais milita-
res da Força Tática da 2ª 
companhia independente, 
estavam realizando rondas 
no distrito de Olho D'Água, 
em Capim, quando ao rea-
lizarem abordagens encon-
traram com José Antônio 
Lopes do Rêgo, de 56 anos, 
um revólver calibre 38 com 
seis munições, uma pistola 
adaptada para cartucho de 
calibre 16 e uma espingarda 
de calibre indefinido.

Ainda com o suspeito 
foram encontradas 54 mu-
nições de calibres 357, 38, 
22, 32, 25, 380, 12, 16 e 
7.62. O suspeito e o material 
apreendido foram encami-
nhados para a Delegacia de 
Mamanguape.

Polícias prendem seis suspeitos de 
homicídio na cidade de Guarabira
Os seis teriam matado um 
homem com disparos de 
arma de fogo e facadas

Acusados são 
investigados 
também por 
assaltos, 
tráfico 
de drogas 
e outros 
homicídios

Oito ônibus que fazem 
o trajeto entre as cidades de 
Bayeux e João Pessoa foram 
apreendidos na manhã de on-
tem em Bayeux. A apreensão 
foi resultado de uma operação 
de fiscalização realizada pela 
Secretaria Municipal de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
(Procon) de Bayeux, que con-
tou com a participação da Po-
lícia Rodoviária Federal, Polícia 
Militar, Detran, Bptran e alguns 
órgãos municipais.

De acordo com o coorde-
nador de fiscalização do Pro-
con de Bayeux, Anderson de 
Lourenço, a operação foi fei-
ta baseada em reclamações 
de moradores que utilizam o 
transporte público da cidade e 
de observações feitas pelo pró-
prio Procon. 

A operação foi realizada 
na Rua Pinheiro Machado, uma 
das principais de Bayeux, onde 
14 ônibus foram fiscalizados. 
Os oito ônibus apreendidos 
pertencem à empresa Metro. 
Neles foram encontradas irre-

Operação conjunta apreende oito ônibus em Bayeux 
IRREGULARIDADES

Iluska Cavalcante
Especial para A União

FotoS: Divulgação

gularidades como setas e faróis 
quebrados, pneus carecas, falta 
de acessibilidade para cadeiran-
tes, além da segurança e higie-
ne comprometidos. 

Os ônibus foram levados 
para um pátio da empresa e só 
poderão voltar a circular depois 

de atender a todas as exigências 
de segurança e higiene. Além 
disso, foi dado um prazo de até 
dez dias para a empresa apre-
sentar-se ao Procon, que irá 
analisar e elaborar um parecer 
sobre o caso. De acordo com o 
coordenador de fiscalização, a 

multa pode ultrapassar o valor 
de R$ 100 mil. 

O jornal A União tentou en-
trar em contato com a empre-
sa Metro, por meio de telefo-
ne, mas até o final da tarde de 
ontem as ligações não foram 
atendidas.

Entre as irregularidades encontradas nos veículos estão setas e faróis quebrados, pneus carecas e falta de higiene

Primeiras nomeações são publicadas amanhã no DOE
As primeiras nomea-

ções de aprovados do Con-
curso Público para Provi-
mento de Cargos do Quadro 
de Serviços Auxiliares do 
Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB), realizado 
em julho do ano passado, 
serão publicadas na edição 
do Diário Oficial Eletrôni-
co (DOE) da instituição de 
amanhã, 31 de março. Serão 
seis concursados nomea-
dos para as Promotorias de 
Justiça de Catolé do Rocha, 
Conceição, Monteiro, Patos, 
Princesa Isabel e Sapé.

O anúncio foi feito on-
tem pelo procurador-geral 
de Justiça, Bertrand de Araú-
jo Asfora, que aprovou o cro-
nograma de atividades até 
a posse e exercício desses 
seis primeiros concursados, 
apresentado pelo coordena-
dor da Assessoria Técnica 
da Procuradoria Geral de 
Justiça (PGJ), Francisco Se-
ráphico da Nóbrega Filho, e 
pelo diretor administrativo, 
Marcos Vinícius Cesário.

De acordo com o crono-
grama de atividades apro-
vado, acontece ainda na 

quinta-feira, no gabinete do 
procurador-geral de Justi-
ça, a reunião para a escolha 
das lotações. Já no dia 14 de 
abril, no Gabinete Médico, 
localizado no Anexo VI do 
MPPB, ocorrerá a inspeção 
médica. 

A posse coletiva está 
marcada para o dia 28 de 
abril, na sede do Ministério 
público em João Pessoa. Os 
empossados passarão por 
um treinamento sobre prá-
tica cartorária no dia 2 de 
maio, ministrado pelo Cen-
tro de Estudos e Aperfeiçoa-

mento Funcional (Ceaf).
As provas do Concurso 

Público para Provimento de 
Cargos do Quadro de Servi-
ços Auxiliares do MPPB fo-
ram aplicadas no dia 19 de 
julho de 2015, nas cidades 
de João Pessoa, Cabedelo e 
Campina Grande. Dos cerca 
de 50 mil inscritos, houve 
o comparecimento de mais 
de 35 mil candidatos aos lo-
cais de aplicação das provas 
pela Fundação Carlos Cha-
gas (FCC).

No último dia 10 de de-
zembro, o procurador-geral 

Bertrand Asfora assinou o 
termo de homologação do 
resultado final do concurso. 
A homologação foi publica-
da em edital na edição do 
mesmo dia do Diário Ofi-
cial Eletrônico do MPPB. O 
resultado final das provas 
objetivas do concurso havia 
sido divulgado no dia 22 de 
setembro. Foram ofereci-
das 105 vagas para cargos 
de técnico ministerial (que 
exigem nível médio com-
pleto) e analista ministerial 
(nível superior), além de 
cadastro reserva.

CoNCURSo Do MPPB

Agentes de trânsito de Patos fazem manifestação

Depois da audiência 
entre a Prefeita Francisca 
Motta e representantes do 
Sindicato dos Agentes de 
Trânsito de Patos e região 
(Sinatran-PB), na segunda-
feira (28), vários agentes 
de trânsito da cidade saí-
ram às ruas em protesto na 
manhã de ontem, se con-
centrando em frente à sede 
da prefeitura.

O ato teve início com 
uma caminhada que percor-
reu várias ruas do centro da 
cidade. Os agentes carrega-
vam uma faixa com a frase 
“Prefeita Francisca Motta, 
não dê as costas para o trân-
sito”, chamando atenção da 
gestora para os problemas 
enfrentados pela autarquia 
e pela falta de diálogo da 
atual gestão da STTrans com 
seus agentes.

De acordo com Antô-

REAJUStE E MELHoRES CoNDIÇÕES

nio Coelho, presidente do 
Sindicato dos Agentes de 
Trânsito de Patos e região, 

o protesto faz parte das 
atividades da campanha 
salarial da categoria, que 

defende também melhores 
condições de trabalho para 
os agentes de trânsito.

Entre as principais rei-
vindicações da categoria 
está o reajuste de 13% no sa-
lário base da categoria, que 
segundo Coelho, foi descar-
tado pela prefeita Francisca 
Motta e pela contadora da 
prefeitura, Clair Leitão, sob 
alegação de que está vedado 
qualquer projeto que envol-
ve reajuste para servidores, 
além do envio de um proje-
to para a Câmara que trata 
de bonificação pela redução 
dos acidentes de trânsito, 
que beneficia os agentes.

Coelho disse que em re-
lação ao projeto defendido 
pela categoria, que bonifica 
os agentes em caso de dimi-
nuição nos índices de aciden-
tes, poderia ter sido resolvido 
na audiência com a prefeita 
na última segunda- feira, mas 
não foi resolvido pela ausên-
cia do superintendente do 
órgão, Marcos Eduardo, que 
enviou um representante 
sem poder de decisão.

Categoria protestou pelas ruas do centro da cidade reivindicando aumento de 13% no salário base 

Jefferson Saldanha
jeffersonsaldanha1@hotmail.com
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Secretaria de Saúde confirma sete 
casos de gripe H1N1 na Paraíba
Uma das vítimas está 
internada em Campina 
Grande desde o dia 11

Feliphe Rojas
Especial para o A União

FOTO: Arquivo

Foram confirmados na 
segunda-feira (28) os dois 
primeiros casos de gripe 
H1N1 na Paraíba em 2016. Os 
primeiros casos foram refe-
rentes a duas mulheres, uma 
de Campina Grande e outra 
de Soledade. Ontem mais cin-
co casos de gripe H1N1 foram 
confirmados pela Secretaria 
Estadual de Saúde (SES), des-
ta vez de pacientes da capital. 
A informação foi confirmada 
pela gerente executiva de Vi-
gilância em Saúde da SES, Re-
nata Nóbrega.

Sobre os primeiros ca-
sos da gripe H1N1, também 
conhecida por gripe suína, 
a paciente de Soledade, que 
foi hospitalizada em Campi-
na Grande, já recebeu alta 
médica. A outra vítima da 
influenza H1N1 está inter-
nada em estado grave, des-
de o dia 11 de março (quan-
do deu entrada ainda não 
havia confirmação labora-
torial da gripe suína). Ela se 
encontra com um quadro de 
insuficiência respiratória 
em uma síndrome aguda e 
havia a suspeita de embolia 
pulmonar, que foi descarta-
da após a realização de exa-
mes. Não há informações do 
estado de saúde dos pacien-
tes de João Pessoa.

A gripe H1N1 é uma in-
fecção respiratória causada 
por uma cepa do vírus in-
fluenza que surgiu pela pri-
meira vez nos porcos, daí o 
nome gripe suína. Os sin-
tomas são parecidos com o 
da gripe normal, entretan-
to a enfermidade requer 
alguns cuidados especiais, 
portanto é recomendado 
que os pacientes busquem 
os hospitais o mais rapida-
mente possível.

Vacinação
Começa na próxima 

terça-feira (5) a campanha 
de vacinação contra a gripe 
na Paraíba. O Ministério da 
Saúde enviará aproximada-
mente 6 milhões de vacinas 
para o Nordeste. 

"A campanha de vaci-
nação é contra a influenza 
e inclui também este tipo 
de vírus, o H1N1. As vaci-
nas serão destinadas aos 
grupos de risco: idosos, 
crianças de três meses a 
menores de cinco anos, ges-
tantes, puérperas, pessoal 
da área indígena e pessoas 
com comorbidades", expli-
cou Renata Nóbrega.

Gripe H1N1 é 
uma infecção 
respiratória 
causada por 
uma cepa de 
vírus influenza 
que surgiu pela 
primeira vez nos 
porcos, daí o 
nome gripe suína

Na Paraíba, a campanha de vacinação contra a gripe começa na próxima terça-feira, 5 de abril, e é direcionada aos grupos de risco, a exemplo de gestantes e idosos

O Ministério da Saúde vai 
iniciar no dia 1º de abril o envio  
da vacina contra a influenza de 
2016. A entrega aos municípios, 
por sua vez, é responsabilidade 
dos estados. Nas três primeiras 
remessas (1º a 15 de abril), os es-
tados receberão 25,6 milhões de 
doses, que corresponde a 48% do 
total a ser enviado para a campa-
nha deste ano. Desse montante, 
serão entregues 5,7 milhões de 
doses para São Paulo.

A partir do recebimento das 
vacinas, os estados podem definir 
estratégias de contenção, confor-
me suas análises de risco, para a 
vacinação da população-alvo, 

observando a reserva adequada 
do produto para a campanha na-
cional. A campanha acontece em 
todo o País de 30 de abril (dia de 
mobilização) a 20 de maio. 

O cronograma de distribui-
ção aos estados é elaborado de 
acordo com a entrega da vacina 
pelo laboratório produtor. As va-
cinas serão enviadas em seis re-
messas.  Para o Nordeste, serão 
6.028.965 doses nas duas primei-
ras entregas, de 1º a 15 de abril.

Prevenção
O Ministério da Saúde refor-

ça que, além da vacinação, a po-
pulação deve adotar medidas de 

prevenção para evitar a infecção 
por influenza. Medidas de higie-
ne, como lavar sempre as mãos 
e evitar locais com aglomeração 
de pessoas que facilitam a trans-
missão de doenças respiratórias, 
são algumas delas.

Medicamento
Cabe ressaltar que todos os 

estados estão abastecidos com o 
Fosfato de Oseltamivir, medica-
mento para tratar a doença, que 
devem  disponibilizá-lo em suas 
unidades de saúde. É importan-
te que o medicamento seja ad-
ministrado nas 48 horas do iní-
cio dos sintomas.  

Vacinação
A Campanha Nacional de 

Vacinação contra Influenza tem 
como objetivo reduzir as com-
plicações e as internações decor-
rentes das infecções pelo vírus na 
população alvo da campanha, 
como gestantes, idosos e pessoas 
com comorbidades, as quais têm 
mais risco de adoecer.

No ano passado, a campa-
nha imunizou 84,3% do públi-
co-alvo, ultrapassando a meta 
de vacinar 80% do público alvo, 
formado por 49,7 milhões de 
pessoas consideradas com mais 
riscos de desenvolver complica-
ções causadas pela doença.

MS divulga cronograma de envio de vacina

O Complexo de Pedia-
tria Arlinda Marques, que 
integra a rede hospitalar do 
Estado, realiza hoje  a festa 
de Páscoa para as crianças 
internas. A programação 
será aberta às 15h30 pela 
direção da unidade de saú-
de na área de recreação das 
crianças internas. 

A festa, organizada pe-
los setores de Eventos, Gru-
po de Trabalho Humaniza-
do (GTH) e Brinquedoteca, 
vai contar ainda com a par-
ticipação dos Enfermeiros 
do Sorriso (Faculdade Santa 
Emília de Rodat) e de Dimas 
Souza e Silva, integrante da 
Igreja Assembleia de Deus 
que vai fazer uma pregação. 
Ainda haverá lembranci-
nhas para as crianças e será 
servido um lanche. 

A chefe do Núcleo de 

Ações Estratégicas do Ar-
linda Marques, Gilsandra 
de Lira Fernandes,  explicou 
que momentos como esses 
são importantes e ajudam a 
esquecer um pouco a dor e 
o sofrimento dessas crian-
ças. “Com ações desse tipo a 
gente procura proporcionar 
alegria e resgatar sorrisos 
nas crianças, principalmen-
te porque elas se encontram 
em momentos delicados de 
suas vidas e acreditamos 
que esse contágio de alegria 
irá ajudar bastante na sua 
recuperação”, disse.

A coordenadora de 
eventos da unidade de saú-
de, Rosilda Varela,  lembrou 
ainda que em datas come-
morativas o Complexo Ar-
linda Marques realiza ativi-
dades lúdicas e recreativas 
com as crianças dentro da 

Política Nacional de Huma-
nização. De acordo com ela, 
eventos como esses são im-
portantes para a recupera-
ção das crianças.

“A gente busca propor-
cionar um momento espe-
cial, uma alegria para essas 
crianças e suas famílias. A 
gente vê nos olhos delas 
a alegria de estar partici-
pando. Muitas vezes, elas 
estão doentes, com soro, 
mas vem participar da fes-
ta. E é notável o quanto es-
ses momentos ajudam na 
recuperação das crianças. 
Essa e outras festas são 
uma excelente oportunida-
de também de aproximar 
os pais, as crianças, os fun-
cionários e principalmente 
a direção, como uma forma 
de integração”, afirmou Ro-
silda Varela.

A epidemia do zika no 
Brasil e as consequências do 
vírus no organismo humano 
serão discutidos no congres-
so médico que será realizado 
na noite de amanhã pelo Ins-
tituto de Pesquisas Professor 
Joaquim Amorim Neto (Ipesq), 
em Campina Grande. O evento 
faz parte das comemorações 
dos sete anos do instituto e 
será realizado no Teatro Faci-
sa, no bairro Itararé. Dele par-
ticiparão pesquisadores que 
vão falar sobre o tema “O amor 
nos tempos do zika” e discutir 
as questões relacionadas à sín-
drome da zika congênita. 

O evento está sendo rea-
lizado em parceria com a Uni-
Facisa-Centro Universitário e 
tem como público-alvo profis-
sionais e estudantes da saú-
de, mas também será aberto 
ao público. As inscrições são 
gratuitas e devem ser feitas 
no local, a partir das 7h30. A 
organização do congresso soli-
cita dos participantes apenas a 

doação de fraldas descartáveis, 
que serão destinadas às crian-
ças atendidas no Ambulatório 
Especializado de Microcefalia 
do Hospital Municipal Pedro I.

As atividades começam 
às 8h, com palestras sobre as 
características do zika e suas 
consequências no organismo, 
assim como as complicações 
neurológicas causadas pelo ví-
rus e as implicações na saúde 
materno-infantil. Também se-
rão apresentadas as experiên-
cias no enfrentamento da epi-
demia nos estados da Paraíba, 
Goiás, Pernambuco e Bahia. 
Ainda serão abordadas ques-
tões relacionadas às garantias 
de direitos das crianças víti-
mas do zika.

Hoje, no Teatro Facisa, 
será  entregue o Prêmio Pro-
fessor Joaquim Amorim Neto 
aos pesquisadores e autori-
dades que contribuíram com 
ações de assistência à saúde 
materno-infantil na Paraíba. A 
solenidade começa às 19h.

Arlinda Marques realiza festa da 
Páscoa para as crianças internas

CONFRATERNIZAÇÃO Zika vírus será tema 
de congresso médico 
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Últimas
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Ministério da Saúde investiga 4.291 
casos suspeitos de microcefalia no País
Pernambuco segue como 
o Estado com o maior 
número de notificações

O Ministério da Saúde 
continua investigando 4.291 
casos suspeitos de microcefalia 
e outras alterações do sistema 
nervoso, sugestivas de infecção 
congênita. Dos casos já concluí-
dos, 944 foram confirmados 
e 1.541 descartados. Desde o 
início da investigação, em outu-
bro de 2015, foram notificados 
6.776 casos suspeitos de mi-
crocefalia. Os dados do informe 
epidemiológico do Ministério 
da Saúde são enviados sema-
nalmente pelas Secretarias Es-
taduais de Saúde e foram fecha-
dos no último sábado.

Do total de casos de mi-
crocefalia confirmados, 130 
tiveram resultado positivo 
para o zika. Nestes casos, foi 
utilizado critério laboratorial 
específico para o vírus zika. No 
entanto, o Ministério da Saú-
de ressalta que esse dado não 
representa, adequadamente, a 
totalidade do número de casos 
relacionados ao vírus. Ou seja, 
a pasta considera que houve in-
fecção pelo zika na maior parte 
das mães que tiveram bebês com 
diagnóstico final de microcefalia.

Nesta semana, os estados 
do Acre, Amapá, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul informa-
ram ao Ministério da Saúde a 
circulação autóctone do vírus 
zika. Dessa forma, todas as 27 
Unidades da Federação estão 
com circulação do zika. Os 944 

casos confirmados ocorreram 
em 358 municípios, localiza-
dos em 21 unidades da Fede-
ração: Alagoas, Bahia, Ceará, 
Maranhão, Paraíba, Pernambu-
co, Piauí, Rio Grande do Norte, 
Sergipe, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Amazo-
nas, Pará, Rondônia, Distrito 
Federal, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Rio Grande 
do Sul e Paraná. Os 1.541 casos 
descartados foram classifica-
dos por apresentarem exames 
normais, ou apresentarem mi-
crocefalias e/ou alterações no 
sistema nervoso central por 
causas não infecciosas.

Até o dia 26 de março, fo-
ram registrados 208 óbitos (fe-
tal ou neonatal) suspeitos de 
microcefalia e/ou alteração do 
sistema nervoso central após 
o parto ou durante a gestação 
(abortamento ou natimorto). 
Destes, 47 foram confirmados 
para microcefalia e/ou alteração 
do sistema nervoso central. Ou-
tros 139 continuam em investi-
gação e 22 foram descartados.

Os 6.776 casos notificados 
estão distribuídos em 1.285 
municípios, de todas as regiões 
do País. A maioria foi registra-
da na região Nordeste (5.315 
casos, o que corresponde a 
78%), sendo o Estado de Per-
nambuco a Unidade da Fede-
ração com o maior número de 
casos que ainda estão sendo in-
vestigados (1.207). Em segui-
da, estão Bahia (676), Paraíba 
(412), Rio de Janeiro (322), Rio 
Grande do Norte (289) e Ceará 
(240).

Uma árvore caiu ontem à tarde na Rua das Trincheiras, deixando 
o trânsito complicado no Centro da capital. Agentes da  Semob 

estiveram no local e o trânsito foi desviado para a Rua Capitão 

José Pessoa. Equipe da Defesa Civil foi chamada para a retirada 
da árvore. Às 17h40 uma das faixas da via foi liberada para a 
passagem de veículos.

Queda de árvore

Cerca de 50 alunos da 
Educação Infantil da Fun-
dação Bradesco partici-
pou, ontem, de uma visita 
de estudo promovida pelo 
Departamento Estadual de 
Trânsito - Detran-PB, por 
meio da Divisão de Educa-
ção de Trânsito. A atividade 
teve o objetivo de oferecer, 
de forma prática, noções 

básicas sobre educação e 
segurança no trânsito para 
crianças na faixa etária de 
cinco anos.

A ação foi coordena-
da pela chefe da Divisão 
de Educação de Trânsito, 
Abimadabe Vieira, que en-
fatizou a necessidade de o 
órgão desenvolver ativida-
des de humanização junto 

à população. O evento con-
tou com a participação dos 
diretores do Detran-PB e de 
equipe da Polícia Militar da 
Paraíba. 

Abimadabe Vieira in-
formou que as visitas de es-
tudo podem ser agendadas 
pelas escolas interessadas 
pelos fones: (83) 3238-
8861 ou 98802-9930.

A Polícia Civil da Pa-
raíba, por meio da Dele-
gacia de Repressão aos 
Crimes contra a Infância 
e Juventude de Campina 
Grande, prendeu ontem 
Otacílio Batista Brandão 
Filho, 59 anos, em cum-
primento a mandado de 
prisão expedido pela Co-
marca de São João do Ca-
riri, pela prática de crime 
de estupro de vulnerável.

Otacílio Batista Bran-
dão Filho atualmente resi-

de em Campina Grande e 
havia um mandado de pri-
são em aberto desde agosto 
do ano passado, quando ele 
teria participado de uma 
festa em São João do Cariri 
e teria levado uma criança 
de três anos para o seu car-
ro, onde teria abusado se-
xualmente da criança.

“A violência contra a 
garota aconteceu quando 
o suspeito estava partici-
pando de uma festa na casa 
da cunhada dele. Em um 

determinado momento, ele 
se afastou das pessoas da 
festa e levou a criança para 
dentro do carro, local onde 
efetuou o abuso contra a 
criança”, disse a delegada 
Alba Tânia Abrantes.

Ainda segundo in-
formações da autoridade 
policial, Otacílio Batista 
Brandão Filho prestou de-
poimento e foi conduzido 
para o presídio, onde de-
verá aguardar decisão ju-
dicial.

Detran recebe estudantes e dá 
aula de educação no trânsito

Preso homem suspeito de ter 
abusado sexualmente de criança

fundação bradesco

em são João do cariri

Atendendo ao ofício en-
caminhado pelo presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB), desembar-
gador José Aurélio da Cruz, à 
presidência do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba (TJPB), o Pleno 
do TJPB designou o juiz Antô-
nio Carneiro de Paiva Júnior 
para compor a Corte Eleitoral.

A escolha do magistrado 
para a categoria de juiz de Di-
reito aconteceu em decorrên-
cia do fim do segundo biênio 
do juiz Tércio Chaves de Mou-
ra, que ocorrerá no dia 22 de 
maio. Antônio Carneiro é juiz 
da 3ª Entrância e titular da 4ª 
Vara da Fazenda Pública da Co-
marca de João Pessoa.

O presidente do TRE-PB, 
desembargador José Aurélio 
da Cruz, manifestou sua satis-
fação com o ingresso do magis-
trado à Corte Eleitoral durante 
sessão de julgamento realizada 
com a propositura de um voto 
de aplauso.

Perfil
O juiz Antônio Carneiro de 

Paiva Júnior ingressou na ma-
gistratura do Estado da Para-
íba em 13.05.1996. Permane-
ceu em Coremas, sua primeira 
comarca até 1999, quando foi 
promovido para a Comarca de 
Araruna, lá permanecendo até 
2004. Posteriormente assumiu 
as Comarcas de Sapé, Jacaraú, 
Campina Grande e atualmente 
encontra-se titular da 4ª Vara 
da Fazenda Pública da Capital. 
No início da carreira, cinco me-
ses após assumir a Comarca de 
Coremas e também a 52ª Zona 

Juiz Antônio Carneiro é 
membro efetivo da Corte

Tre-Pb

Eleitoral o magistrado presidiu 
as eleições municipais naquele 
município, enfrentando acir-
rada disputa eleitoral, com a 
necessidade de recontagem de 
votos, quando os votos ainda 
se davam através de cédulas 
eleitorais.

Na 20ª Zona Eleitoral, em 
Araruna, presidiu as eleições 
municipais e estaduais, du-
rante os cinco anos que atuou 
naquela Zona. Posteriormente 
assumiu a 4ª Zona Eleitoral – 
Sapé/Mari e em seguida a 60ª 
Zona Eleitoral de Jacaraú.

Atualmente preside a 53ª 
Comissão do Concurso Público 
para juiz substituto do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba e integra 
a Diretoria do Núcleo de Concilia-
ção do TJPB, além de coordenar o 
programa Proendividados.

Natural de João Pessoa, 
é filho de Antônio Carneiro 
de Paiva e Adelita Batista de 
Paiva. Formou-se em Direito 
em 1992 pela UFPB. Casado 
com a médica Rosana Be-
zerra Duarte de Paiva, com 
quem tem 3 filhos.

Juiz Antônio Carneiro de Paiva 

congresso Paraibano 
de direito eleitoral

“Liquida campina” 
tem mil empresas

 Mil empresas do setor co-
mercial de Campina Grande, com 
destaque para o segmento vare-
jista, deverão participar da 16ª 
versão da campanha promocional 
de vendas intitulada “Liquida Cam-
pina”. Foi o que informou ontem o 
presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas, Artur Almeida, ao fazer o 
lançamento da campanha nos sa-
lões do Palácio das Nações, na pre-
sença de empresários, executivos, 
políticos e dirigentes de empresas 
de comunicação da “Rainha da 
Borborema”   Em 2015 foram mais 
de 52,5 milhões em compras;  2,1 
milhões de cupons; mais de 700 
mil consumidores nas ruas; mais de 
90% de aprovação dos lojistas.

A “Liquida Campina 2016”, 
a exemplo das campanhas anteri-
ores, tem como objetivo contribuir 
para o incremento das vendas no 
comércio campinense. Realização 
da Câmara de Dirigentes Lojistas, 
o evento de 2016 conta com o apoio 
do Governo do Estado, Prefeitura de 
Campina Grande, Banco do Brasil, 
Banco do Nordeste e Sebrae Paraíba.

O Tribunal Regional Eleitoral 
da Paraíba (TRE-PB), através da 
Escola Judiciária Eleitoral, inicia 
hoje o “Congresso Paraibano de 
Direito Eleitoral 2016”. O evento 
acontece no auditório da Sala de 
Sessões do TRE-PB e será aberto 
pelo presidente da Corte Eleitoral, 
desembargador José Aurélio da 
Cruz, a partir das 17h.

O presidente José Aurélio, 
que apoiou a iniciativa e a re-
alização do evento, ressaltou a 
importância dos debates: “com as 
mudanças na legislação eleitoral 
que passam a vigorar em 2016, 
o congresso certamente será um 
grande fórum de debate sobre os 
impactos e resultados espera-
dos.” afirmou José Aurélio.

 Dentre os palestrantes, es-
tão confirmados: os ministros do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
Luiz Fux, Ademar Gonzaga Neto e 
Tarcísio Vieira de Carvalho Neto; 
e os advogados Walber de Moura 
Agra, Luciano Guimarães Mata, 
Ângela Cignachi Baeta Neves, Luiz 
Fernando Casagrande Pereira e Ana 
Cláudia Santano. As inscrições foram 
encerradas na semana passada e 
410 pessoas participarão do evento.

olimpíada de Língua 
Portuguesa

Continuam abertas, até o dia 30 
de abril, as inscrições para a 5ª edição 
da Olimpíada de Língua Portuguesa 
“Escrevendo o Futuro”, parceria da 
Fundação Itaú Social com o Ministério 
da Educação (MEC). O Governo do Es-
tado, por meio da Secretaria de Estado 
da Educação (SEE), vem incentivando 
professores e alunos a participarem 
da iniciativa, que busca desenvolver 
as competências da escrita junto aos 
estudantes e contribuir com a melho-
ria do ensino público da Língua Portu-
guesa em todo o País.  

A Olimpíada de Língua Por-
tuguesa tem ciclo de dois anos. No 
primeiro, realiza o concurso de pro-
dução de textos com os alunos do 
Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 
O ano seguinte é dedicado à formação 
de docentes, por meio de cursos 
presenciais e a distância, realização 
de estudos e pesquisas, elaboração 
e produção de recursos e materiais 
educativos.

As inscrições são realizadas no 
Portal “Escrevendo o Futuro” (www.
escrevendoofuturo.org.br).

A atividade contou com a participação dos diretores do Detran-PB e de equipe da Polícia Militar da PB

foTo: Secom-PB

foTo: Divulgação

foTo: Marcos Pereira



Homem sequestra avião 
egípcio com 63 pessoas, 
mas termina preso
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PMDB oficializa saída do governo 
Em menos de 5 minutos, 
o partido aprovou por 
aclamação o rompimento

CRISE POLÍTICA

Da Agência Estado

Da Agência Estado

Em menos de cinco minu-
tos, o PMDB aprovou na tarde 
ontem, por aclamação, a mo-
ção que ratifica o rompimen-
to do partido com o governo 
da presidente Dilma Rousseff 
(PT), com a recomendação de 
entrega imediata dos cargos 
no Governo Federal. No encon-
tro, na Câmara dos Deputados, 
estavam presentes vários ca-
ciques do partido, incluindo o 
presidente da Casa, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), que acatou 
o pedido de impeachment con-
tra Dilma, avaliado por uma 
comissão de parlamentares. 
No entanto, o vice-presiden-
te Michel Temer (PMDB) e o 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), não par-
ticiparam da reunião.

Logo após abrir os tra-
balhos, o primeiro vice-presi-
dente do PMDB, senador Ro-
mero Jucá (RR), leu a moção do 
peemedebista baiano Geddel 
Vieira Lima, ex-ministro da In-
tegração Nacional, e informou 
que havia um entendimento 
que ela fosse aprovada por 
aclamação e simbólica, o que 
ocorreu em seguida. Após a 
comemoração dos presentes, 
um grupo gritou, em coro, 
“Brasil, pra frente, Temer pre-
sidente” e Jucá emendou. “A 
partir de hoje, nessa reunião 
histórica, o PMDB se retira da 
base e ninguém no País está 
autorizado a exercer qualquer 
cargo federal em nome do 
PMDB”. Jucá encerrou o en-
contro com um “Viva o Brasil” 
e membros do partido ainda 
tiveram tempo para entoar 
um “Fora PT”.

 Apresentada pelo diretó-
rio estadual da Bahia, a moção 
que aprovou o desembarque 
do PMDB do governo pede a 

“imediata saída do partido da 
base de sustentação do gover-
no Dilma Rousseff”, com “ime-
diata entrega de todos os car-
gos”, mas não estabelece prazo 
para entrega desses postos.

 Na moção, o partido 
elenca uma série de proble-
mas. Entre eles, as crises “eco-
nômica, moral e política” que, 
na avaliação do diretório esta-
dual baiano, o Brasil vive e as 
“escolhas erradas nas ações 
do Governo Federal”.

 A legenda também con-
sidera que, embora Michel 
Temer seja vice-presidente da 
República, o partido “nunca 
foi chamado para discutir so-
luções econômicas ou políticas 
para o País”. No documento, a 
legenda cita ainda “escânda-
los de corrupção” que tiveram 
participação de integrantes do 
governo, sem especificar que 
escândalos são esses.

Os peemedebistas afir-
mam que a “permanência do 
PMDB na base do governo 
fomentará uma maior divi-
são do partido”. Essa divisão 
ficou explícita na própria re-
união de hoje. Peemedebis-
tas da ala governista, como 
o líder do PMDB na Câmara, 
Leonardo Picciani, não parti-
ciparam do encontro.

 Na moção, o PMDB con-
sidera ainda que a manuten-
ção do partido na base aliada 
do governo Dilma Rousseff vai 
“de encontro à pretensão” da 
legenda de lançar candidato 
próprio na eleição presidencial 
de 2018 e “principalmente, o 
anseio do povo brasileiro por 
mudanças urgentes na econo-
mia e política nacional”. O par-
tido não cita a palavra impea-
chment no texto.

“Solicitamos a imediata 
saída do PMDB da base de 
sustentação do Governo Fe-
deral com a entrega de todos 
os cargos em todas as esferas 
da administração pública fe-
deral”, conclui o texto da mo-
ção aprovada. 

Após a oficialização da de-
bandada do PMDB do governo, 
deputados governistas fizeram 
um protesto no plenário da Câ-
mara no início da ordem do dia, 
onde será votada a Medida Pro-
visória 710.

Uma grande faixa branca foi 
estendida com os dizeres “Fora 
Cunha” logo que o vice-líder do 
governo, Silvio Costa (PTdoB-PE), 
concluiu seu discurso na tribuna.

Costa fez um discurso infla-
mado na tribuna. O deputado 
acusou o peemedebista e presi-
dente da Fiesp, Paulo Skaf, de ter 
um “comportamento de canalha” 
por promover campanha pró-im-
peachment e disse que o PMDB 
está arquitetando um golpe, pro-

metendo até cargos em um even-
tual governo Michel Temer.

O vice-líder também acusou 
a cúpula da comissão especial do 
impeachment de ser formada com 
a bênção do presidente da Câma-
ra, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

“Quero dizer que na comissão 
do impeachment nós já perde-
mos. A luta é aqui no plenário”, 
concluiu. Costa disse que Cunha 
almeja, na verdade, ser vice-presi-
dente da República. “Não vai ser”, 
emendou.

Costa também disparou con-
tra o presidente da comissão do 
impeachment, deputado Rogério 
Rosso (PSD-DF). “Ele (Rosso) não 
é preposto, ele é empregado de 
Eduardo Cunha. Ele está ali para 

fazer o jogo de Cunha”, acusou.
Assim que concluiu seu discur-

so, os governistas abriram a faixa e 
começaram a gritar “Fora Cunha”. 
A oposição imediatamente reagiu 
e gritou “Lula ladrão”.

Cunha é alvo de protesto após rompimento

FOTO: Lula Marques/Agência PT

Após a debandada do PMDB, uma faixa “Fora, Cunha” foi  exibida durante votação na Câmara por deputados governistas

Carolina Gonçalves 
Da Agência Brasil 

Começa hoje a fase de de-
poimentos da comissão espe-
cial que analisa o impeachment 
da presidente Dilma Rousseff, 
na Câmara dos Deputados. 
Foram confirmados os depoi-
mentos dos juristas Miguel Re-
ale Jr. e Janaína Paschoal, auto-
res do pedido que culminou no 
processo. A sessão ainda não 
tem horário definido. Os dois 
nomes foram indicados pelos 
líderes pró-impeachment, que 
estiveram reunidos, com a base 
aliada, na manhã de ontem, 
para tentar firmar um acordo.

Do lado governista, as 
testemunhas – ministro da 
Fazenda, Nelson Barbosa, e 
o professor de Direito Tribu-
tário da Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro (Uerj) 
Ricardo Lodi Ribeiro –  serão 
ouvidas na quinta-feira (31). 
Os nomes foram definidos de-
pois de consulta do vice-líder 
do governo, Paulo Teixeira 
(PT-SP), ao Palácio do Planal-
to. Teixeira anunciou a decisão 
durante reunião do colegiado, 

levantando questionamento 
sobre o fato dos depoimentos 
serem feitos antes da entrega 
da defesa da presidente Dil-
ma, prevista para a próxima 
segunda-feira (4),  caso a Câ-
mara mantenha o ritmo de 
uma sessão por dia. O prazo é 
contado a partir de 10 sessões 
plenárias da Casa.

O relator do processo, 
Jovair Arantes (PTB-GO) ga-
rantiu que “nem as oitivas de 
amanhã nem as de quinta-fei-
ra trarão qualquer fato novo 
para o processo, mas apenas 
para esclarecimento”, afirmou. 
Arantes lembrou que, com a 
defesa da presidente Dilma, ele 
terá o prazo de cinco sessões 
para apresentar um relatório, 
que será submetido à votação, 
na comissão, para depois se-
guir para o plenário da Casa, 
onde são necessários dois ter-
ços (2/3) dos votos.

O presidente do colegiado, 
deputado Rogério Rosso (PSD-DF), 
explicou que o acordo foi feito 
para que a comissão esclare-
cesse fatos e que isso não teria 
qualquer interferência sobre a 
defesa de Dilma. Ele disse ain-

da que recebeu o novo pedido 
de impeachment, protocolado 
na segunda-feira (28), pela Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB).

Segundo Rosso, o traba-
lho da comissão “não guarda 
qualquer vínculo com a denún-
cia [que trata de irregularida-
des nas contas do governo] e 
nem será objeto de análise da 
comissão”. Ele disse que será 
analisado apenas o pedido que 
originou a comissão de impea-
chment.

Na abertura da reunião, 
Rosso fez um apelo aos parla-
mentares sobre a “delicadeza 
das circunstâncias”. Ele voltou 
a lembrar que o trabalho tem 
que se limitar à análise da ad-
missibilidade da denúncia. 
“Não podemos, nem faremos 
produção de provas neste mo-
mento. Cada um de nós tem um 
ponto de vista, uma avaliação, 
uma conduta, mas todos aqui, 
independentemente de parti-
do e bloco, queremos presti-
giar a democracia brasileira e 
garantir fiel cumprimento da 
Constituição”, afirmou.

Mais uma vez, a reunião 

da comissão foi marcada por 
novos tumultos. A sessão, hoje, 
foi marcada por uma questão 
de ordem da deputada Jandira 
Feghali, líder do PCdoB, que 
queria rebater acusação da 
oposição de que servidores da 
Câmara dificultaram o acesso 
de integrantes da OAB, que fo-
ram entregar o novo pedido. 
Rosso tentou contornar o im-
passe, com a entrega de uma 
rosa, mas o bate-boca se pro-
longou por vários minutos.

Na quarta reunião de tra-
balho da comissão que anali-
sa o impeachment, um grupo 
de representantes da socieda-
de civil, servidores públicos e 
partidos políticos, intitulado 
Comitê Pró-Democracia, dis-
tribuiu flores, defendendo 
que não há fundamento legal 
para o impeachment. O docu-
mento, que elenca justificati-
vas para o movimento, é assi-
nado por organizações como 
a Confederação Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), Mo-
vimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST) e o 
Comitê de Servidores da Câ-
mara, entre outros.

Comissão inicia a fase de depoimentos
IMPEACHMENT DE DILMA

“Quero dizer que 
na comissão do 
impeachment nós já 
perdemos. A luta é 
aqui no plenário”,
disse Sílvio Costa, 
vice-lider do governo

A Comissão Mista de Or-
çamento encerrou os traba-
lhos de sua formação ontem, 
sem julgar as contas do go-
verno de 2014. Sem quórum 
para iniciar a sessão, a presi-
dente da CMO, Rose de Freitas 
(PMDB-ES), foi a única a dar 
presença entre os senadores 
numa plateia esvaziada.

 A CMO terá nova compo-
sição este ano, com um repre-
sentante da Câmara na pre-
sidência e um do Senado na 
relatoria. Não há data para os 
trabalhos serem retomados, 
já que depende da indicação 
dos novos membros pelos lí-
deres partidários.

 Com o fim dos trabalhos 
da atual formação, terá de ser 
produzido um novo relatório 
para análise das contas go-
vernamentais de 2014, uma 
das bases do pedido de im-
peachment em trâmite na Co-
missão Especial na Câmara. 
Assim, a probabilidade é que 
o Congresso julgue o impea-

chment da presidente Dilma 
Rousseff sem antes votar as 
contas de 2014.

 Em outubro do ano 
passado, o Tribunal de 
Contas da União (TCU), em 
decisão unânime, recomen-
dou a rejeição das contas 
do governo Dilma de 2014. 
No julgamento, os ministros 
entenderam que o balanço 
apresentado pela União fere 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF). A reprovação 
teve como base, principal-
mente, as chamadas “peda-
ladas fiscais”, manobras que 
consistiram em atrasar re-
passes do Tesouro Nacional 
aos bancos para pagamento 
de despesas de programas 
sociais obrigatórios.

 Com o relatório do TCU, 
cabe ao Legislativo julgar as 
contas da presidente. Apesar 
da sugestão pela rejeição, o 
relator do tema na CMO, se-
nador Acir Gurgacz (PDT-RO), 
emitiu parecer em dezembro 
pela aprovação das contas da 
presidente, com ressalvas. 

CMO não vota contas 
de 2014 da presidente

SEM QUÓRUM



NACIONAL

Instalada CPI da Fifa para investigar 
denúncias de fraudes na entidade

O deputado Laudivio 
Carvalho (SD-MG) foi eleito 
ontem presidente da Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) criada para investigar e 
apurar as denúncias de crimes 
cometidos por sete dirigentes 
da Federação Internacional de 
Futebol (Fifa). O deputado mi-
neiro garantiu que fará tudo 
para chegar ao “núcleo cor-
rupto” do futebol.

A comissão terá prazo 
de 120 dias para investigar 
acusações de fraude, subor-
no e formação de quadrilha 
pelos dirigentes que estão 
presos na Suíça, entre eles, 
três brasileiros como José 
Maria Marin, ex-presidente 
da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF).

“A Justiça dos Estados 
Unidos apontou a existência 
de um esquema gigantesco de 
corrpução e comercialização 
irregular de jogos. Eu, como 
presidente da comissão, garan-
to que chegaremos ao núcleo 
corrupto e apontaremos todas 
as práticas ilegais que foram 
cometidas”, disse Carvalho.

A operação que prendeu 
os dirigentes foi liderada pelo 
FBI em parceria com a polícia 
suíça para averiguar o esque-
ma de corrupção na entidade 
esportiva que supostamente 
movimentou U$150 milhões. 
O relator do processo na CPI, 
deputado Fernando Monteiro 
(PP-PE), observou que este é 
o segundo assunto mais co-
mentado atualmente na Casa, 
depois do impeachment da 
presidenta Dilma Rousseff, 
e antecipou que vai pedir as 
informações levantadas por 
uma comissão similar aberta 
no Senado.

“Vamos trabalhar para 
trazer todas as informações 

para acelerar os trabalhos. 
A ideia não é caça às bruxas, 
mas colher o maior número 
de informações possíveis, ver 
o que está errado para ser 
punido, tentar corrigir e dar 
sugestões. Vivemos o pior 
momento do futebol brasilei-
ro da minha geração e é hora 
do Congresso passar a limpo 
nosso futebol”, defendeu.

Vice-presidências
Vão ocupar a primeira, 

segunda e terceira vice-pre-
sidências os deputados Ro-
gério Marinho (PSDB-RN), 
Hélio Leite (DEM-PA) e 
Washington Reis (PMDB-RJ), 
respectivamente.

Presidente da comissão 
na Câmara é o deputado 
Laudivio Carvalho (SD-MG) 
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Geral

Discordo de que estamos à beira de um colapso 
institucional. As instituições de Estado funcionam, a imprensa 
divulga o que quer, os militares cumprem com discrição 
exemplar o papel constitucional de mantenedores da segurança, 
nos parlamentos o debate prossegue livre, os cidadãos e cidadãs 
se manifestam em praça pública e o Congresso Nacional, pleno 
em suas contradições, está aí para ser criticado.

A presidente Dilma e o PT deram exemplos recentes 
de serenidade e de maturidade política. A presidente resiste 
a qualquer tentativa de controle da imprensa. E são muitos, 
inclusive para que casse a concessão da TV Globo.

E o Partido dos Trabalhadores, ao orientar a militância 
para que não fosse às ruas no domingo 13 de março, quando 
os movimentos “Vem Pra Rua”, “Revoltados Online” e “Brasil 
livre” programaram uma marcha, demonstrou espírito público e 
sabedoria. Evitou os confrontos de toda ordem que certamente 
aconteceriam. Mesmo se sentindo ultrajado pela delação premiada 
do ex-líder do Governo Delcídio Amaral, e indignado com o fato 
de a Polícia Federal ter ido buscar Lula para depor no processo da 
Lava Jato, o PT agiu em prol da paz. 

Para muita gente, no entanto, a democracia entre 
nós está por um fiapo sobre um caldeirão de óleo fervente. 
Isso porque judicializaram a política, politizaram a Justiça, 
criminalizaram inocentes, inocentaram culpados, assaltaram a 
gramática e assassinaram a lógica. Acham que o Brasil está de 
pernas para o ar.

Há quem diga entre as forças de esquerda, entre petistas e 
governistas em geral, que há uma oposição (PSDB-Polícia Federal-
Ministério Público-juiz Sérgio Moro-Sistema Globo-Veja-Folha 
de S. Paulo-OAB-Fiesp-Eduardo Cunha) que armou um golpe de 
direita contra um governo democraticamente eleito sob a falsa 
justificativa de que é irresponsável e corrupto. 

Na verdade, os que denunciam o golpe argumentam 
o seguinte: os oposicionistas direitistas fascistas, pessoas 
que obrigam babás a marcharem empurrando carrinhos de 
bebê enquanto as oprimem, por perderem a última eleição 
chegaram ao ápice do preconceito de classe, se aliaram aos 
meios de comunicação mercenários e querem a todo custo 
derrubar o Governo. 

A razão para tanto: as forças oposicionistas consideram 
socialmente inadequado, culturalmente inoportuno e 
filosoficamente impróprio que pobre tenha acesso a casa 
e carro, que comam três vezes por dia e que ingressem 
nas universidades por meio da política de cotas. E não 
aceitam também que 20 milhões de pessoas tenham saído 
da extrema pobreza por ordem e graça dos que estão hoje à 
frente do Poder Executivo em Brasília.

Resumo da ópera: os que marcham aos domingos com 
roupas verde-amarelas querem tirar Dilma Rousseff do cargo 
através de impeachment porque não aceitam o cheiro de povo no 
ar que o PT borrifa com seu spray popular.

Já os oposicionistas afirmam que a presidente Dilma 
Rousseff é quem está à frente de um golpe de esquerda 
autoritário e antidemocrático. Os elementos fáticos do golpe 
palaciano contra a democracia brasileira: a presidente nomeou 
Lula para a Casa Civil para que ele escape de processos 
fantasiosos e tenha poder para rearticular o próprio retorno à 
Presidência da República; agiu para obstruir a Justiça.

Além disso, a presidente maquiou a contabilidade com 
pedaladas; orientou o ministro da Educação a pressionar 
o senador Delcídio para que ficasse de bico calado; teve a 
campanha à reeleição irrigada por verbas ilegais; trocou o 
ministro da Fazenda para não ter que reduzir gastos sociais; 
aumentou a verba partidária para comprar apoio no Congresso; 
trocou o ministro da Justiça para destruir a Operação Lava Jato; 
pressionou ministro do STJ para que ele soltasse empresários 
da construção presos sob a acusação de pagar propina a 
políticos; aumentou o preço das panelas para reduzir a 
intensidade dos panelaços, e por aí vai o golpe.

Uma realidade que parece saída da imaginação dos 
roteiristas de Zorra Total, Gossip Girls e HouseofCards. Entre 
a comédia, a futrica e o delírio. O que temos na verdade 
é uma crise dupla: econômica decorrente da conjuntura 
internacional e política causada pelo envolvimento de 
personalidades expressivas da República, agentes políticos 
e econômicos, no escândalo do petrolão, um dos maiores 
esquemas de desvio de recursos públicos da história. 

A busca por impunidade empreendida pelos alvos da 
operação Lava Jato e o oportunismo dos que ainda não se 
conformaram com o resultado das últimas eleições; o impacto 
causado pelas revelações sobre a amplitude dos beneficiários 
de propinas pagas pelas empreiteiras a políticos de quase 
todos os partidos; e a estupefação criada pelos grampos que 
atingiram até a presidente da República, situação incomum 
agravada pela condução coercitiva do ex-presidente Lula a que 
depusesse na Polícia Federal resultaram em tal desespero que 
só a denúncia de um golpe contra a democracia poderia inibir 
o avanço das investigações.

Mas os erros cometidos pelo juiz Sérgio Mouro, e opino 
que ele errou na condução coercitiva de Lula e na divulgação 
da conversa do ex-presidente Lula com a presidente Dilma, não 
legitimam os argumentos dos que querem inibir o dinamismo da 
Lava Jato sob o argumento de que a operação é uma ferramenta 
de uma conspiração golpista. Até agora, ante o controle que o 
STF está exercendo da constitucionalidade de tudo o que está 
acontecendo, dá pra sentir que não vai ter golpe. A saída será 
mesmo institucional, democrática, republicana.

Não vai ter golpe

galvaopvw@gmail.com

Galvão
Walter

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil

A Justiça de São Paulo aceitou 
denúncia contra sete executivos 
das empresas Alstom e CAF, acu-
sados pelo Ministério Público de 
participação no cartel de trens que 
operava na Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos (CPTM), 
durante o governo de José Serra 
(PSDB).

A decisão é da juíza Roseane 
Cristina de Aguiar Almeida, da 28ª 
Vara Criminal da capital. Os sete 
acusados terão prazo de dez dias 
para responder à acusação, por es-
crito, e para arrolar testemunhas.

Da Alstom, os executivos An-
tonio Oporto Del Olmo, Cesar 
Ponce de Leon, Isidro Ramon Fon-
devilla Quinonero, Luiz Fernando 
Ferrari e Wagner Tadeu Ribeiro, 
foram denunciados pelo Minis-
tério Público-SP por crime con-
tra a ordem econômica. Da CAF, 
Agenor Marinho Contente Filho 
e Guzmán Martín Diaz foram de-
nunciados por crime contra a or-
dem econômica e contra a admi-
nistração pública.

Segundo a denúncia do pro-
motor Marcelo Mendroni, em se-
tembro de 2009, os denunciados 
passaram a discutir a divisão do es-
copo do projeto de aquisição e ma-
nutenção dos trens da CPTM. Para 
o promotor, os acusados formaram 
um cartel para evitar concorrência 
e direcionar a licitação, violando a 
lei da livre concorrência.

Inicialmente, de acordo com 
a denúncia, estavam interessadas 

Acatada denúncia contra cartel
 treNs em sãO PAuLO

Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil

na licitação as empresas Bombar-
dier, Siemens, Tejofran; a Mitsui, a 
CAF, a Alstom e a MGE. Ao final, 
no entanto, somente a CAF apre-
sentou proposta.

Os denunciados direcionavam 
a licitação para saber previamen-
te qual empresa seria a vencedo-
ra, “o que fazia com que as outras 
empresas que participavam do 
cartel ofertassem suas propostas a 
preços superiores ou simplesmente 
não participassem da concorrência 
na referida licitação, deixando de 
oferecer proposta”, disse o MP-SP. 
Segundo a Promotoria, uma das 
consequências foi o superfatura-
mento do preço final contratado.

Por meio de nota, a CAF infor-
mou que “reafirma que tem co-
laborado com as autoridades no 

fornecimento de todas as infor-
mações, e que atua estritamente 
dentro da legislação brasileira”. 
Procurada pela Agência Brasil, a 
CPTM não se pronunciou sobre a 
decisão. 

Também por meio de nota, a 
Alstom informou que a decisão 
“é uma ação que tem como par-
te apenas pessoas físicas”. “A Als-
tom acompanha o desenrolar do 
processo e irá colaborar com as 
autoridades quando solicitada. A 
empresa, como sempre indicou, 
opera de acordo com um código 
de ética e com todas as leis e re-
gulamentos dos países onde atua. 
A prática de cartel ou de qualquer 
concorrência desleal não são per-
mitidas pelas regras da Alstom”, 
informou a empresa.

Cartel de trens que operava na CPTM aconteceu durante o governo de José Serra (PSDB)

A presidente Dilma 
Rousseff cancelou a viagem 
que faria nesta semana para 
Washington, nos Estados 
Unidos, onde participaria 
da Cúpula de Segurança 
Nuclear. O encontro ocorre 
amanhã e sexta-feira, e o em-
barque da presidente estava 
previsto para amanhã pela 
manhã. A equipe de suporte 
que sempre viaja antes da 
presidente não embarcou 
anteontem, e hoje recebeu 
o aviso de que não haveria 
mais a agenda.

Caso Dilma participasse 

do compromisso, para o qual 
são esperados outros chefes 
de Estado, o vice-presiden-
te Michel Temer assumiria 
a Presidência, como é praxe 
nas viagens internacionais 
do presidente da República.

Ontem, o PMDB deci-
diu romper com o Governo 
Federal, em uma decisão to-
mada por aclamação no en-
contro do Diretório Nacional 
do Partido, que durou menos 
de cinco minutos. O partido 
também decidiu que os seis 
demais ministros do partido 
deverão deixar os cargos. An-
teontem, Henrique Eduardo 
Alves deixou o comando do 
Ministério do Turismo.

Dilma cancela viagem 
para os Estados Unidos

CúPuLA de seGurANçA NuCLeAr

O senador Walter Pi-
nheiro (BA) se defiliou on-
tem do Partido dos Trabalha-
dores. Ele entregou a carta 
de desfiliação ao diretório 
do partido na Bahia, ao qual 
estava filiado desde 1983. 
Em mensagem a amigos e 
correligionários, o senador 
agradeceu o apoio recebido e 
disse que continuará “traba-
lhando pelo povo da Bahia”.

“Vou continuar cum-
prindo, com todo empenho, a 
jornada que o povo da Bahia 
me confiou. Grato aos meus 
familiares, grato aos parcei-
ros que constroem nosso 
mandato, grato aos amigos, 
aos companheiros, ao povo 

da Bahia e muito, mas mui-
to grato a Deus, que pela sua 
Graça tem me sustentado. 
Creio que, como diz o após-
tolo Paulo, ‘combati o bom 
combate’. Permanecerei com 
o trabalho firme e mantendo 
minha fé que é possível, fé no 
Brasil, fé na vida”.

O PT foi o único partido 
ao qual Pinheiro foi filiado em 
toda sua carreira política, ini-
ciada em 1983. O senador não 
decidiu ainda pela filiação a 
outra agremiação partidária. 
Ele foi vereador, deputado fe-
deral por quatro vezes e o pri-
meiro senador baiano pelo PT.

Por se tratar de manda-
to majoritário, o parlamentar 
tem o direito de cumprir o 
mandato até o fim, mesmo fi-
cando sem filiação partidária.

Senador Walter 
Pinheiro deixa o PT

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

FOtO: Edson Lopes Jr/A2 Fotografia
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Mundo

Homem sequestra avião por causa 
de ex-mulher e termina na cadeia
A ação não teve relação 
com terrorismo, segundo
as autoridades do Chipre

Da Agência Lusa

Cairo (AE) - O seques-
trador de um avião da 
EgyptAir com 63 passagei-
ros e tripulantes a bordo 
foi identificado, após ser 
detido por autoridades em 
um aeroporto do Chipre 
ontem. O homem é Seif Al 
Deen Mostafa, um cidadão 
egípcio de 59 anos.

O aparelho, um Airbus 
A-320 da EgyptAir, fazia a 
ligação entre Alexandria, 
no Norte do Egito, e o Cairo, 
e foi desviado para Larnaca, 
no Sul da ilha de Chipre.

A ação não teve relação 
com terrorismo, afirmou o 
presidente de Chipre, Nicos 
Anastasiades. As motiva-
ções do pirata do ar ainda 
não são claras, mas ele “não 
está ligado ao terrorismo”, 
afirmou Anastasiades, em 
reunião com o presidente 
do Parlamento Europeu, 
Martin Schulz.

O caso renovou as 
preocupações sobre a se-
gurança aérea no Egito. O 
avião partiu de Alexandria 
e seguiria para o Cairo, po-
rém Mostafa afirmou que 
vestia um cinturão com ex-
plosivos e forçou o piloto 
a voar para o Chipre, onde 
a aeronave pousou no Ae-
roporto internacional de 
Larnaca. 

Um graduado funcio-
nário do Ministério das Re-
lações Exteriores no Chipre, 
Alexandros Zenon, disse 
que o avião da EgyptAir pe-
diu autorização para pou-
sar em Larnaca, ao dizer 

FOTO: Alex Brandon/Associated Press/Estadão Conteúdo

O sequestrador 
exigiu que 63 
mulheres presas 
no Cairo fossem 
libertadas

O aparelho, um Airbus A-320 da EgyptAir, fazia a ligação entre Alexandria, no Norte do Egito, e o Cairo, e foi desviado para Larnaca, no Sul da ilha de Chipre

que a aeronave tinha pouco 
combustível. “Nós demos 
nossa permissão porque 
havia cerca de 70 pessoas a 
bordo da aeronave”, comen-
tou Zenon.

Segundo ele, o avião 
pousou em uma área iso-
lada do aeroporto, sob su-

pervisão das autoridades 
do setor de segurança.

Após o pouso, Mostafa 
exigiu a libertação de 63 mu-
lheres presas no Cairo e in-
sistiu que fosse enviada para 
sua ex-mulher cipriota uma 
carta de quatro páginas, se-
gundo um agente de polícia 

do Chipre. Aparentemente o 
homem não tinha vínculos 
com qualquer organização 
terrorista, disse um membro 
do governo do Egito.

 A polícia interrogou-
Mostafa após a prisão dele. 
O ministro das Relações 
Exteriores cipriota, Ioan-

nis Kasoulides, descreveu o 
homem a repórteres como 
em um “estado mental frá-
gil”. Segundo ele, o suposto 
colete com explosivos de 
Mostafa era na verdade fal-
so. Uma autoridade egípcia 
disse que o colete foi feito 
com “itens caseiros”.

A Coreia do Norte 
voltou ontem a lançar 
míssil de curto alcance 
que caiu no mar na sua 
costa oriental, anuncia-
ram as Forças Armadas 
sul-coreanas.

O Estado-Maior das 
Forças Armadas sul-co-
reanas informa, em co-
municado, que o “pro-
jétil de curto alcance” 
foi lançado perto da 
cidade de Wonsan, no 
território norte-corea-
no, e percorreu 200 qui-
lômetros.

O clima de tensão 
na península coreana 
tem se deteriorado des-
de o quarto ensaio nu-
clear norte-coreano no 
início de janeiro deste 
ano, seguido, em 7 de 
fevereiro, do lançamen-
to de um míssil, que foi 
considerado teste dis-
farçado de lançamento 
de longo alcance.

O Conselho de Se-

gurança das Nações 
Unidas respondeu, no 
início deste mês, com 
um reforço de sanções 
contra o regime de 
Pyongyang, a capital 
norte-coreana.

Nas últimas sema-
nas, a realização de 
manobras militares con-
juntas da Coreia do Sul 
e dos Estados Unidos 
levaram a um novo au-
mento da tensão, com o 
regime de Kim Jong-un, 
o líder da Coreia do Nor-
te, respondendo com 
lançamentos de mísseis 
e ameaças constantes de 
ataques nucleares.

No último dia 21, 
Pyongyang lançou cinco 
mísseis de curto alcance 
que caíram no mar do 
Japão. Três dias antes, 
havia lançado dois mís-
seis de médio alcance, 
uma provocação consi-
derada mais grave, uma 
vez que os projéteis ti-
nham capacidade para 
alcançar o Japão.

Coreia do Norte 
lança novo míssil

CURTO ALCANCE

Da Agência Lusa A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) anunciou 
ontem que a epidemia do ví-
rus ebola na África Ocidental 
deixou de ser uma situação 
de emergência de saúde pú-
blica internacional.

“A epidemia de ebola na 
África Ocidental não repre-
senta uma emergência de 
saúde pública de alcance in-
ternacional”, declarou a dire-

tora da OMS, Margaret Chan, 
em uma conferência de im-
prensa em Genebra.

A epidemia de ebola, 
que surgiu em 2013 - o mais 
mortal dos surtos da doença 
tropical-, foi declarada emer-
gência internacional em 
agosto de 2014 e fez, até fi-
nais de 2015, mais de 11.300 
mortos, a maioria na Guiné-
Conacri, na Libéria e na Cos-
ta do Marfim, em cerca de 
28.000 casos registados.

OMS decreta o fim de 
emergência ao ebola

SAÚDE PÚBLICA

O complexo do Capi-
tólio, nos Estados Unidos, 
reabriu ontem, em meio a 
um aparato mais forte de 
segurança. No dia anterior, 
agentes atiraram e feriram 
um homem que puxou uma 
arma em um ponto de che-
cagem de segurança, no 
momento em que entrava 
no Centro de Visitantes do 
Capitólio.

 O Capitólio é a sede do 
Legislativo dos EUA. A polí-
cia identificou o homem en-
volvido no incidente como 
Larry R. Dawson, de 66 anos, 
do Tennessee. Ele foi acusa-
do por um ataque com arma 
e por investir enquanto es-
tava armado contra um po-
licial. Dawson foi levado ao 
hospital para uma cirurgia 
e, no fim da segunda-feira, 
a polícia disse que o estado 
dele era grave, mas estável.

Capitólio reabre com 
forte aparato policial

Da Agência Lusa

Da Agência Estado

O Fundo das Nações Uni-
das para Alimentação e Agri-
cultura (FAO) alertou ontem 
para os “alarmantes” níveis 
de fome no Sudão do Sul, com 
os alimentos atingindo preços 
recordes depois de dois anos 
de guerra civil.

Apesar de um acordo fe-
chado em agosto, os combates 
prosseguem no país. Segundo 
os especialistas da Organiza-
ção das Nações Unidas, partes 
do Estado de Unity (Norte) es-
tão à beira da fome.

“Foram feitos relatórios 
alarmantes de fome, desnu-
trição aguda e níveis catastró-
ficos de segurança alimentar 
nas áreas mais afetadas pela 

violência”, informou a FAO em 
comunicado. A organização 
alertou que a previsão para o 
resto do ano é sombria, tendo 
em conta o fim das provisões e 
uma temporada agrícola pro-
vavelmente fraca.

Depois de conquistar sua 
independência do Sudão em 
julho de 2011, o Sudão do Sul 
é, desde dezembro de 2013, 
palco de uma guerra civil, com 
combates entre as Forças Ar-
madas, minadas por conflitos 
políticos e étnicos.

O governo e os rebeldes 
foram acusados de massa-
cres, recrutamento e morte de 
crianças, violações e desloca-
mento forçado de populações.

FAO alerta que a fome
ameaça o Sudão do Sul

NÍVEIS ALARMANTES
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Atividades agropecuárias do Semiárido têm apoio técnico do Governo do Estado

Incentivo à hidroponia
Para manter as ativida-

des agropecuárias no Semiá-
rido paraibano em meio à 
escassez de água, o Governo 
do Estado incentiva a técnica 
do cultivo hidropônico en-
tre os produtores da região. 
A hidroponia é uma forma 
de cultivar plantas sem solo, 
processo pelo qual as raízes 
recebem uma solução nutri-
tiva balanceada com todos os 
ingredientes necessários ao 
desenvolvimento do vegetal. 
Dessa maneira, as raízes fi-
cam suspensas em meio líqui-
do ou apoiadas em substrato 
inerte, como areia lavada. 

O cultivo hidropônico é 
desenvolvido por meio da Ges-
tão Unificada Emepa/Interpa/
Emater, vinculada à Secretaria 
de Estado do Desenvolvimen-
to da Agropecuária e da Pesca 
(Sedap). A técnica de cultivo 
de hortaliças por meio da hi-
droponia foi lançada, em ca-
ráter experimental, em 2011, 
na cidade de Teixeira, Sertão 
do Estado. Em 2012, chegou a 
Maturéia; em 2014, a hidropo-
nia passou a ser desenvolvida 
em Princesa Isabel, apresen-
tando excelentes resultados, 
segundo técnicos que traba-
lham com o projeto. 

Muitos produtores que 
perderam o rebanho também 
passaram para a produção de 

hidroponia como fonte de ren-
da, porque se trata de um siste-
ma de produção que otimiza os 
recursos hídricos, podendo ser 
implantado em pequenos espa-
ços. A implantação de projetos 
hidropônicos tem baixo custo, 
além da facilidade no manejo e 
aceitação no mercado.

Segundo o coordenador 
regional da Emater, Hermes 
Maia Pereira, existem na região 
quatro feiras de agricultura fa-
miliar que comercializam pro-
dutos da hidroponia. Ao todo, 
são duas em Princesa Isabel, 
uma em Tavares e outra em 
Teixeira, além da Empasa, na 

cidade de Patos. Outra parte da 
produção é vendida para o Pro-
grama Nacional de Alimenta-
ção Escolar (Pnae) em Princesa 
Isabel, São José de Princesa e 
Teixeira, além de supermerca-
dos e bancas em feiras livres. Os 
produtos mais cultivados são 
alface, coentro, couve, agrião, 
rúcula e espinafre.

Expansão
Outro exemplo de bom 

aproveitamento da ativida-
de agrícola está na região de 
Areia, onde a Emater já faz o 
assessoramento a diversos 
agricultores, também apresen-

tando excelentes resultados. 
Para o diretor técnico da Ema-
ter, Vlaminck Paiva Saraiva, na 
Paraíba a atividade de hidro-
ponia está em processo de de-
senvolvimento com discussão 
sobre a produção com solu-
ções nutrientes alternativas de 
base agroecológica, a exemplo 
dos biofertilizantes. “Pelo en-
volvimento dos agricultores, 
pelo sucesso da técnica, não 
temos dúvidas de que a hidro-
ponia se expandirá para outras 
partes do Estado, com possibi-
lidade plena de substituir ou-
tros sistemas convencionais 
de horticultura”, afirmou. 

A Secretaria de Políticas Públicas para as 
Mulheres (SEPM), em parceria com o Desenvol-
ver Cabedelo, inicia, nesta quinta-feira (31), a 
Oficina de Criação e Planejamento de Produtos 
Artesanais, dentro do projeto Ondinas de Cabe-
delo. A aula inaugural acontece no auditório da 
Secretaria de Ação e Inclusão Social (Semais), às 
9h, para 61 artesãs previamente inscritas. 

A oficina terá duração de três meses e será 
ministrada pelo estilista Léo Mendonça, pro-
dutor de moda, consultor de estilo e imagem, 
e professor do curso técnico de Produção de 
Moda, da Funetec-PB, e do Curso Tecnológico 
de Moda, no Unipê.

A iniciativa tem por objetivo elaborar uma 
coleção de moda (roupas e acessórios) que 
culminará em uma exposição para promover 
maior visibilidade da produção do trabalho ar-
tesanal no município.

“Essa oficina não irá ensiná-las a fazer ar-
tesanato - porque isso elas já sabem fazer - , 
mas mostrá-las como melhorar, buscando um 
estilo próprio e como se comunicar melhor 
com o mercado”, destacou a secretária da Mu-
lher, Mônica Pimentel.

A Oficina de Criação e Planejamento de Pro-
dutos Artesanais abordará as temáticas de moda, 
empreendedorismo, administração financeira 
e vendas. As aulas acontecerão no auditório da 
Semais, nas terças e quintas-feiras, com turmas 
divididas por turno. A partir do próximo dia 5, as 
aulas acontecem pela manhã, das 9h às 12h; e à 
tarde, das 13h30 às 16h30. 

O projeto Ondinas tem por base a constata-
ção das dificuldades por que passam as pessoas 
que trabalham com artesanato em Cabedelo 
para inovar, divulgar e vender a produção. 

Entre as metas do projeto, estão a capacita-
ção, o apuro das técnicas artesanais, a criação e 
elaboração de peças de design de modas (roupas 
e acessórios), a montagem de portfólio das peças 
da coleção, a documentação fotográfica e vídeo 
gráfica e a exposição artística. Além da SEPM e 
do Desenvolver, o projeto ainda conta com o 
apoio das Secretarias de Cultura, Turismo, Ação 
e Inclusão Social, Comunicação Social e Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPB).

Cabedelo inicia oficinas 
para artesãs amanhã

PROJETO ONDINAS

Aneel confirma bandeira verde em abril
Brasília, 29 (AE) - A 

Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) confirmou 
nessa terça-feira, 29, o acio-
namento da bandeira verde 
nas contas de luz a partir 
de abril. Será a primeira 
vez, desde a implantação do 
sistema, que não haverá co-
brança adicional nas tarifas 
de energia.

Segundo o relator da 

proposta, o diretor Tiago de 
Barros Correia, as condições 
de geração de energia estão 
favoráveis em todo o País, 
exceto no Nordeste, onde a 
situação ainda não é tão con-
fortável. Porém, esse cenário 
é compensado pelas demais 
regiões. Além disso, há um 
saldo acumulado de R$ 2 bi-
lhões na conta centralizado-
ra das bandeiras tarifárias.

No mês de março vigo-
rou a bandeira amarela, que 

adiciona R$ 1,50 a cada 100 
quilowatt-hora de consumo 
na conta de luz. Desde janei-
ro de 2015, quando o sistema 
entrou em vigor, a bandeira 
era vermelha, que sinaliza 
piores condições de geração 
de energia. 

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
também aprovou nessa ter-
ça-feira, 29, a proposta de 
parcelamento, em até seis 
vezes, do pagamento da dí-

vida do risco hidrológico no 
mercado de energia elétrica. 
O pagamento deverá ser feito 
a partir da liquidação de ja-
neiro, que será realizada nos 
dias 18 e 19 de abril.

O acordo foi proposto 
pela Câmara de Comercia-
lização de Energia Elétrica 
(CCEE) e prevê que a dívida 
seja paga com juros de 1% ao 
mês, pro rata-die, e seja corri-
gida pelo IGP-M. Não será co-
brada multa sobre esse saldo.

CONTAS DE LUZ

Foto: Secom/PB

Cultivo em fase experimental foi lançado em 2011, em Teixeira e hoje já está em Princesa Isabel

Por Anne Warth

m romance do paranaense Miguel 
Sanches Neto, “A máquina de ma-
deira”, conta a história verídica do 
padre paraibano Francisco João de 
Azevedo (1814-1880), que criou 

a máquina de escrever alguns anos antes da 
americana Remington, fabricante de armas, 
lançar o mesmo equipamento em 1874. 

Sanches Neto, um escritor sério, disci-
plinado, reconhecido em todo o Brasil, fez 
pesquisas durante anos para “A máquina de 
madeira”, chegando a viajar para o Rio de 
Janeiro, Recife e João Pessoa, em busca de 
dados sobre o padre Azevedo e sua inven-
ção. 

Em seu livro, fez entrar em cena um 
país que não consegue ser contemporâneo 
de suas melhores mentes e que, com isso, 
acaba ultrapassado.

A invenção do padre Azevedo foi levada 
clandestinamente aos Estados Unidos por 
um comerciante americano, em visita ao 
Brasil. A Remington terminou industriali-
zando a máquina de escrever como invenção 
sua, enquanto o nome do padre era apagado.

Entre a fé, a ciência, o amor e o dever, 
o padre paraibano foi a vanguarda de uma 
nova mentalidade, no século 19. Entre-
tanto, o Brasil tinha - e continua a ter em 
pleno século 21 - a vocação, o prazer de ser 

colônia (pois, ainda ela somos). O Brasil 
do livro de Sanches Neto já era o mesmo 
de hoje, no horrível descompasso que, por 
exemplo, uma Coreia do Sul ou uma Fin-
lândia jamais teriam: as velhas tradições 
nacionais e nunca nacionalistas barrando 
as ideias progressistas.

Ao saber do livro de Sanches Neto, 
que ele assume também como um ré-
quiem à máquina de escrever, fiquei 
emocionado porque foi com uma Reming-
ton herdada de meu pai, que datilografei 
meus primeiros trabalhos. A, s, d, f, g... 
Quanta riqueza trazida para o teclado do 
computador.

nnnnnnnnnn

Imediatamente, lembrei também de 
meu amigo inventor paraibano, Reginaldo 
Marinho, que luta contra as velhas tradições 
para levar à frente seu Construcel, método 
de construção com módulos fabricados de 
resina. 

Que os poderes de hoje não repitam 
o feito com o padre Azevedo em 1861: seu 
invento não foi levado a uma exposição em 
Londres por “falta de espaço”.

Em tempo: a rede de educação na Pa-
raíba - incluindo escolas públicas e priva-

Desde o Pe. Azevedo, a luta dos inventores

U das - mostra aos alunos quem foi o padre 
Azevedo?

nnnnnnnnnn

Não existe nenhum programa que 
apoie de fato o inventor independente, 
pessoa física, com recursos para que ele 
possa realizar um estudo de viabilidade 
técnica e econômica de seu projeto e de-
senvolvimento de um protótipo físico.

Na maioria das vezes, os programas 
de apoio são voltados apenas para empre-
sas, pessoas jurídicas com CNPJ, como se o 
foco devesse estar em empresas, e não na 
inovação e qualidade do projeto de que se 
está falando, que pode movimentar muito 
dinheiro.

Mais de 60% de tudo o que foi inventa-
do ou aperfeiçoado no mundo até hoje foi a 
partir de inventores autônomos. No Brasil, 
não há a preocupação com uma boa ideia 
vinda de anônimos, pessoas físicas. Se a 
pessoa não estiver conveniada a um centro 
de pesquisa, universidade ou pessoa jurídi-
ca, não receberá um centavo e terá de trilhar 
um caminho solitário, pedregoso e normal-
mente demorado até encontrar um parceiro 
para seu projeto.

O empresário brasileiro tem perfil mais 

conservador, gosta de retorno a curto e médio 
prazo, e está com pouco capital de risco para 
investir. Uma nova ideia requer investimento 
em maquinário, desenvolvimento de modelos 
do produto, planejamento de marketing, etc. 
Isso faz a empresa sair do roteiro que estava 
planejado, podendo levar alguns anos até que, 
de fato, o produto seja lançado no mercado e 
traga o retorno desejado.

Há empresas cuja política não admite 
a entrada de ideias vindas de fora, por já 
possuírem departamentos de pesquisa e 
desenvolvimento de novos produtos em sua 
estrutura. Outras, porém, estão começando 
a se adaptar ao que vem sendo chamado de 
“open innovation”, que é a possibilidade de 
a empresa trazer inovação e aumentar seus 
lucros com base em ideias oriundas de fora, 
aceitando que no mundo tem muitas cabeças 
pensantes e que ideias surgem a todo mo-
mento dentro ou fora dessas organizações.



Do total de 27.886 pro-
fessores que lecionam física, 
19.161 não têm licenciatura 
na disciplina, o que equivale a 
68,7% do total. A formação de 
novos professores, de acordo 
com Mercadante, não acompa-
nha a demanda, de 1,8 mil por 
ano. Seriam necessários, então, 
11 anos para que todos os pro-
fessores de física tivessem a for-
mação adequada.

“A gente forma muito pou-
ca gente em física por ano e é 
muito difícil reverter isso por-
que o professor que está lá para 
motivar o aluno não é formado, 
não tem licenciataura e dá aula 
improvisada para preencher car-
ga horária sem formação especí-
fica”, diz Mercadante.

A falta de formação ade-
quada atinge também duas dis-
ciplinas chave para formação 
dos estudantes, Matemática 
e português. Em Matemática, 
73.251 do total de 142.749 não 

têm a formação específica para 
lecionar a disciplina, ou seja, 
51,3%. Em língua portuguesa, 
do total de 161.568 professores 
em exercício, 67.886 não têm 
licenciatura em português, o 
equivalente a 42%.

português e Matemática são 
as disciplinas cobradas em ava-
liações nacionais como a prova 
Brasil e internacionais, como o 
programa Internacional de Ava-
liação de Estudantes (pisa), e são 
usadas para medir a qualidade 
da educação. “Matemática e 
português são as duas pernas 
para o estudante caminhar na 
educação. Sem essas duas fer-
ramentas não têm como prosse-
guir”, diz Mercadante.

Biologia tem os melhores 
índices, 78,4% dos professores 
têm a formação adequada. Em 
química, são 53,7%; em ciên-
cias, 40,1%; em história, 39,9%; 
e em geografia, 37,7% profes-
sores são formados na área 

em que atuam. Os demais ou 
são formados em outras áreas, 
afins ou não, ou não têm for-
mação superior.

Formação docente
O Ministério da Educação 

(MEc) anunciou que tomará 
medidas para melhorar a for-
mação dos professores. Entre 
elas, a oferta de 105 mil vagas 
para formação de professores 
no segundo semestre deste 
ano. Serão 20 mil vagas em 
universidades federais e 4 mil 
vagas em institutos federais. 
Além disso, a Universidade 
Aberta do Brasil vai ofertar 
81 mil vagas de formação a 
distância.

“Nenhum professor efeti-
vo, que está em sala de aula, 
deixará de ter a formação. Se 
faltar, vamos procurar institui-
ções privadas”, diz Mercadante. 
“Se quisermos ter qualidade na 
educação, temos que melhorar 

a formação do professor”.
Aqueles que já têm alguma 

formação em área afim a que 
leciona poderá aproveitar os 
conhecimentos em um curso 
de licenciatura, tendo a carga 
horária reduzida. A experiên-
cia em sala de aula, também 
contará para reduzir o tempo 
de estágio obrigatório. A re-
configuração das licenciaturas 
está prevista em parecer do 
conselho Nacional de Educa-
ção (cNE) aprovado no ano 
passado.

O plano Nacional de forma-
ção de professores da Educa-
ção Básica (parfor), destinado a 
complementar a formação dos 
professores também será re-
configurado no ano que vem. 
O professor só poderá se ins-
crever para o curso correspon-
dente à disciplina que leciona. 
O curso será oferecido apenas 
nas férias escolares para que os 
professores se dediquem mais.

Mais de 19 mil que ensinam Física estão sem licenciatura
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O Ministério da Educa-
ção (MEC) anunciou que to-
mará medidas para melhorar 
a formação dos professores. 
Entre elas, a oferta de 105 
mil vagas para formação de 
professores no segundo se-
mestre deste ano.

Serão 20 mil vagas em 
universidades federais e 4 mil 
vagas em institutos federais. 
Além disso, a Universidade 
Aberta do Brasil vai ofertar 81 
mil vagas de formação a dis-
tância. Nas escolas públicas 
do Brasil, 200.816 professores 
dão aulas em disciplinas nas 
quais não são formados, isso 
equivale a 38,7% do total de 
518.313 professores na rede. 
Os dados estão no Censo Esco-
lar de 2015 e foram divulgados  
pelo ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante.

Em alguns casos, um mes-
mo professor dá aula em mais 
de uma disciplina para a qual 
não tem formação, com isso, 
o número daqueles que dão 
aula com formação inadequa-
da sobe para 374.829, o que 
equivale a 52,8% do total de 
709.546 posições ocupadas por 
professores. Na outra ponta, 
334.717 mil posições, 47,2%, 
são ocupadas por docentes 
com a formação ideal, ou seja, 
com licenciatura ou bacharela-
do com complementação peda-
gógica na mesma disciplina que 
lecionam. Mais 90.204 (12,7%) 
posições são ocupadas por pro-
fessores que não têm sequer 
formação superior.

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

Ministro da Educação Aloizio 
Mercadante é o responsável 

pela divulgação dos dados que 
estão no Censo Escolar 2015

FoTos: Reprodução/Internet

Só a Universidade Aberta 
do Brasil vai ofertar 81 mil 
vagas a distância

Em alguns casos, 
um mesmo pro-
fessor dá aula em 
mais de uma dis-
ciplina para a qual 
não tem formação

Ensinar como aderir a 
Plataforma Google Educação 
nas escolas e Instituições de 
Ensino Superior - IES pri-
vadas de Pernambuco e da 
Paraíba. Esse é o objetivo do 
evento gratuito Google Apps 
for Education & Chromebook 
Roadshow, que trará uma 
série de palestras sobre a 
plataforma educacional para 
coordenadores, gestores e 
proprietários de instituições 
de ensino. O evento é uma 
parceria entre a empresa e 
o Centro Universitário de 
João Pessoa - Unipê. O espa-
ço acontecerá no Auditório 
do Unipê, na manhã desta 
quinta-feira (31), a partir das 
8h30.

Para se inscrever, os inte-
ressados devem preencher um 
formulário do Google Docs, 
disponível no link https://
goo.gl/o0fsZM, e confirmar a 
presença no evento. Na pro-
gramação, haverá apresenta-

Google fará evento amanhã no Unipê 
pLATAFoRmA EducAcionAL 

serviço

ções de casos de utilização dos 
aplicativos da Google no ramo 
da educação. O evento contará 
com a presença do diretor da 
Google na área de Educação 
no Brasil, Alexandre Campos 
Silva, que falará sobre como 
os gestores podem obter em 
suas instituições a platafor-
ma. O secretário de Educação 
da Paraíba, Aléssio Trindade, 

fará a abertura do evento.
Segundo o sócio-diretor 

da Ensinar Tecnologia Edu-
cacional (Recife – Pe) e um 
dos realizadores do evento, 
Cláudio de Castro, o objetivo 
é apresentar a Plataforma 
Educacional do Google, que 
no ano passado passou a ser 
disponibilizada para alunos 
e professores de instituições 
privadas. “Além da entrada 
do Chromebook no Brasil, 
dispositivo usado na plata-
forma que, aliado ao Google 
Apps, traz uma série de re-
cursos e benefícios”, disse. O 
Chromebook for Education 
será abordado Alexandre Sil-
va e por Cláudio de Castro.

Também estará no even-
to o embaixador da YouTube 
EDU no Brasil, Ivys Urquiza. 
Ele falará sobre a mobilidade 
e inovação do Google Educa-
ção, além palestrar sobre o 
tema “Pensando fora da cai-
xa: agindo dentro da rede”, 

sobre como dinamizar a uti-
lização do Google para atrair 
seguidores no YouTube e dis-
seminar informação.

Cláudio de Castro apre-
sentará a “Metodologia de For-
mação da Ensinar Tecnologia” 
para implementar soluções do 
Google, gerando motivações 
entre alunos e educadores. Es-
tará no evento, também, o di-
retor da Qualinfo Informática 
(Recife – PE), Fábio Morais, que 
comentará sobre a integração 
do software de gestão em edu-
cação ERP com a Plataforma 
Google Apps for Education.

Alexandre Campos, do Google

No próximo domin-
go (3), o centro Univer-
sitário de João pessoa 
– Unipê, por meio do 
curso de Direito, promo-
verá a quarta edição da 
caminha Ética. A pro-
posta da caminhada é 
levar os estudantes do 
curso à orla do cabo 
Branco, em João pessoa, 
para disseminar ques-
tões éticas do Direito na 
atualidade. A concen-
tração acontecerá às 6h 
no Busto de Tamandaré, 
e o início da caminhada 
será às 7h.

A proposta do 
evento é do professor 
de Ética geral do curso, 
francisco freire de fi-
gueiredo filho. Segun-
do o professor, existe 
uma “crise de valores 

morais e éticos” em 
diferentes instituições 
sociais. Na oportunida-
de, os estudantes mar-
charão até a ponta do 
cabo Branco e voltarão 
para o monumento. Ao 
longo do percurso, os 
transeuntes poderão 
acompanhar a caminha-
da, em apoio à causa.

“A intenção é cha-
marmos a atenção das 
pessoas. Estamos an-
dando na contramão de 
uma sociedade mais jus-
ta, com uma crise de va-
lores. Dentre eles, estão 
inseridos a crise políti-
ca, econômica e social. 
Em todos esses setores, 
é preciso almejar uma 
mudança hoje para ter 
reflexo no amanhã”, 
ponderou.

Centro Universitário 
de JP realiza 4ª edição

cAminHAdA ÉTicA

n Evento: Palestra da Google Edu-
cação: Google Apps For Education & 
Chromebook Roadshow
n data: dia 31 de março
n Horário: às 8h30
n inscrições gratuitas: Formulário 
disponível no Google Docs



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 30 de março de 2016

Governo enxerga reequilíbrio das contas públicas

Volta do crescimento

Economia
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O ministro da Fazenda, 
Nelson Barbosa, disse ontem, 
que o governo já tem dados 
que indicam o início de ree-
quilíbrio das contas públicas 
e que espera a volta do cres-
cimento em 2017, com ma-
nutenção nos anos seguintes. 
Para isso, espera a aprovação 
no Congresso Nacional de me-
didas enviadas pelo Executivo 
como as mudanças do ajuste 
fiscal. Barbosa participa de 
audiência pública na Comis-
são de Assuntos Econômicos 
(CAE) do Senado Federal para 
explicar as medidas do gover-
no para equilibrar as contas 
públicas.

Ele destacou o ajuste 
rápido que tem ocorrido no 
setor externo e disse que o 
Banco Central (BC) tem novas 
perspectivas para o déficit em 
conta corrente, um dos prin-
cipais indicadores das contas 
externas. Na semana passada, 
na mesma comissão, o presi-
dente do BC, Alexandre Tom-
bini, já tinha informado que o 
déficit em conta corrente, um 
dos principais indicadores das 
transações do Brasil com ou-
tros países, deve recuar para 
US$ 30 bilhões, com a balança 
comercial atingindo saldo de 
US$ 30 bilhões. Outro fator 
destacado pelo ministro é a 
redução da inflação.

“Temos dados que mos-
tram um início de reequilíbrio 
das contas brasileiras. No se-
tor externo está ocorrendo 
um ajuste mais rápido do que 
o esperado. Há sinais de redu-
ção da inflação. Porém, ainda 

Daniel Lima
Repórter da Agência Brasil 

Ministro da Fazenda diz 
que espera pela volta da  
normalidade em 2017

temos o desafio de estabilizar 
o nível da atividade econômi-
ca”, disse Nelson Barbosa.

Receita
Segundo ele, o Brasil en-

frenta uma redução do nível 
de atividade econômica, que 
ocorre pelo segundo ano con-
secutivo e com consequente 
queda de receita ante a rigidez 
das despesas. A saída seriam, 
afirmou, uma reprogramação 
fiscal para estabilizar a renda e 
o emprego no curto prazo e a 
necessidade de reforma fiscal 
para conter o crescimento do 
gasto em proporção do Produ-
to Interno Bruto (PIB) no lon-
go prazo.

Nelson Barbosa reconhe-
ceu que o debate político e o 
momento são desafiadores, 
mas é importante que o Brasil 

encontre uma saída de forma 
a reequilibrar a economia. “O 
principal desafio é estabilizar 
renda e emprego. Fazer isso de 
forma consistente com a esta-
bilidade econômica. Precisa-
mos de medidas de curto e lon-
go prazos, para que ocorram 
de forma duradoura”, afirmou.

Projeto de lei
Ontem, o governo enviou 

projeto de lei ao Congresso 
Nacional após alterar a meta 
fiscal para um déficit de até R$ 
96,65 bilhões nas contas em 
2016. No projeto, a expectativa 
de queda no Produto Interno 
Bruto chega a 3,1% neste ano, 
em um cenário de referência, 
seguido de um crescimento 
de 1% em 2017 e de 2,9% em 
2018. A estimativa de queda 
na economia é maior do que o 

previsto no relatório de Recei-
tas e Despesas, divulgado pelo 
Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão na sema-
na passada, de 3,05%.

O governo levou em con-
sideração as projeções de 
mercado, mas de acordo com 
o Boletim Focus [http://goo.
gl/1HtCfF ], divulgado sema-
nalmente pelo Banco Central, 
com dados de analistas e in-
vestidores, a última projeção 
de instituições financeiras para 
a queda da economia este ano 
passou pelo décimo ajuste con-
secutivo. Agora, a estimativa 
para a queda do Produto Inter-
no Bruto foi alterada de 3,60% 
para 3,66%. Para 2017, a ex-
pectativa de crescimento foi 
reduzida de 0,44% para 0,35%, 
no segundo ajuste seguido.

As instituições financei-

ras também projetam que a 
inflação, medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), vai 
fechar este ano em 7,31%, no 
terceiro ajuste seguido. Na se-
mana passada, a estimativa era 
7,43%. Para 2017, o cálculo se-
gue em 6%, há sete semanas 
consecutivas.

Meta fiscal
O ministro da Fazenda fez 

um apelo para que o Congres-
so Nacional aprove a reade-
quação da meta fiscal proposta 
pelo governo e enviada ontem 
(28) aos parlamentares. Se-
gundo o ministro, o ajuste aju-
daria o governo a enfrentar a 
crise econômica enquanto há 
frustração de receitas. 

De acordo com a Recei-
ta Federal, o Governo Federal 

arrecadou R$ 87,851 bilhões 
em impostos e contribuições 
em fevereiro de 2016. O resul-
tado representa queda real de 
11,53% em relação ao mesmo 
período de 2015, com corre-
ção pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), utilizado pelo gover-
no para estabelecer as metas 
de inflação. É o pior resultado 
para fevereiro desde 2010. 
Os dados foram divulgados 
pela Receita Federal. No acu-
mulado de janeiro e fevereiro 
de 2016, o valor chegou a R$ 
217,236 bilhões, com queda 
pelo IPCA de 8,71%.

Reforma da Previdência
O ministro da Fazenda 

disse aos parlamentares que 
a Reforma da Previdência só 
será enviada ao Congresso 
Nacional após a conclusão das 
discussões no fórum que de-
bate o assunto. O governo tem 
procurado ouvir as diferentes 
posições antes de definir uma 
proposta. A ideia inicial era 
enviar a proposta até o fim 
do primeiro semestre para a 
apreciação dos parlamentares. 
O Fórum de Debates sobre Po-
líticas e Emprego, Trabalho e 
Renda de Previdência Social é 
composto por representantes 
do governo, dos trabalhadores 
(centrais sindicais), dos apo-
sentados e dos empregadores.

Barbosa enfatizou que a 
reforma da Previdência é um 
assunto que vem sendo discu-
tido em todo o mundo e que, 
no Brasil, há vários debates 
sobre o tema. Ele citou como 
alternativas a regra 85/95 
móvel, com ajustes, e a do es-
tabelecimento da idade míni-
ma. “No caso da idade mínima, 
mesmo se for adotada, tem 
que ser adotada com uma re-
gra de transição para não ha-
ver sobressaltos”, disse.

As vendas do setor super-
mercadista tiveram queda de 
1,61% em fevereiro na compa-
ração com janeiro deste ano e 
alta de 2,92% em relação a fe-
vereiro de 2015, de acordo com 
o Índice Nacional de Vendas da 
Associação Brasileira de Super-
mercados (Abras).

No acumulado dos dois 
primeiros meses deste ano, as 
vendas caíram 0,36%, na com-
paração com o mesmo período 
do ano passado.

Em valores nominais, as 
vendas tiveram queda de 0,73% 
em fevereiro, comparadas às de 
janeiro, e alta de 13,64% com 
relação a fevereiro de 2015. No 
acumulado do ano, houve cres-
cimento de 10,22%.

“Janeiro veio com um nú-
mero negativo forte, mas feve-
reiro já apresenta um número 
melhor com relação ao ano 
passado. Mostra certa recupe-
ração porque, apesar de muitos 
indicadores ruins, nosso varejo 
tem apresentado um número 
melhor do que vinha tendo. 
Sempre levando em considera-
ção que em fevereiro tivemos 

carnaval e o ano bissexto, com 
um dia a mais no mês”, disse o 
presidente do Conselho Consul-
tivo da Abras, Sussumu Honda.

A cesta de produtos 
Abrasmercado – que analisa 
35 produtos de largo con-
sumo – teve alta de 0,88%, 
passando de R$ 452,22 em ja-
neiro para R$ 456,22 em feve-
reiro. Entre os produtos com 
as maiores altas estão: ovo 
(9,46%), a farinha de man-
dioca (7,31%), arroz (6,69%) 
e feijão (4,87%). As maiores 
quedas ficaram com tomate 
(-14,39%) e pernil (-4,73%).

“Houve influências pon-
tuais em alguns produtos. Em 
janeiro e fevereiro, choveu mui-
to em algumas regiões. O pre-
ço do arroz aumentou porque 
choveu no Rio Grande do Sul no 
momento da colheita e isso di-
minuiu a oferta”, disse o diretor 
de Relacionamento da GK, em-
presa que faz a pesquisa, Marco 
Aurélio.

A maior alta de preços 
foi registrada na região Norte 
(4,18%). No Sul,  o aumento foi 
de 0,39%, seguido do Nordeste, 
com 0,28%, e do Sudeste, com 
0,11%. No Centro-Oeste, houve 
queda de 0,93%.

Vendas caíram 1,61% de 
janeiro para fevereiro

SupermercadoS

Flávia Albuquerque 
Repórter da Agência Brasil

Economia fraca diminuiu o crédito
redução de empréStimoS doS bancoS

Foto: agência brasil

O ministro da Fazenda, Nelson 
Barbosa, fez um apelo para que 
o Congresso Nacional aprove 
a readequação da meta fiscal 
proposta pelo governo  

O encolhimento da economia 
levou a uma queda no saldo do cré-
dito ofertado pelos bancos a em-
presas e famílias. Em fevereiro, pelo 
segundo mês consecutivo, o saldo 
das operações de crédito recuou e 
fechou o período em R$ 3,184 tri-
lhões. Em relação a janeiro, houve 
redução de 0,5%. O saldo do mês 
correspondeu a 53,6% de tudo o 
que o País produz – Produto Inter-
no Bruto (PIB), queda de 0,4 ponto 
percentual em relação a janeiro. As 
informações foram divulgadas hoje 
(29) pelo Banco Central (BC).

O chefe do Departamento Eco-
nômico do BC, Tulio Maciel, afir-
mou que no inicio do ano é comum 
haver menor expansão do crédi-
to, porque a atividade econômica 
é normalmente mais fraca. Mas, 
atualmente, a retração da econo-
mia leva à queda do crédito.

projeções
Para o ano, o BC revisou a pro-

jeção de crescimento do saldo das 
operações de crédito de 7% para 
5%. No caso do crédito livre, em 

que os bancos têm autonomia para 
aplicar o dinheiro captado no mer-
cado e definir as taxas de juros, a 
projeção de expansão passou de 
5% para 2%. A estimativa para o 
crescimento do crédito direcionado 
(empréstimos com regras definidas 
pelo governo, destinados, basica-
mente, aos setores habitacional, ru-
ral e de infraestrutura) foi alterada 
de 9% para 7%.

Em relação ao PIB, o crédito 
deve corresponder a 54%, abaixo 
da projeção anterior de 55%. No 
ano passado, essa relação ficou em 
54,5%.

Os bancos públicos devem 
apresentar expansão do saldo dos 
seus empréstimos de 9%. A proje-
ção anterior era 8%. Já os bancos 
privados nacionais devem ter que-
da de 1%. A projeção anterior era 
de crescimento de 2%. De acordo 
com as estimativas do BC, o saldo 
do crédito dos bancos privados es-
trangeiros vai crescer 4%, estimati-
va cortada pela metade em relação 
à divulgada em dezembro (8%).

Juros do cheque e cartões
O juro do cheque especial 

atinge 293,9% ao ano e o dos 

cartões, 447,5%.
De acordo com o Banco Central, 

o recuo no crédito para as famílias 
foi influenciado, em fevereiro, pela 
redução nos gastos com cartão de 
crédito à vista. Em janeiro, compa-
rado ao mês anterior, houve recuo 
3,4% no saldo dessa modalidade. 
“Fevereiro é um mês de ajuste, 
depois das férias. Tem pagamento 
de impostos, material escolar. Com 
isso, há uma contenção de despe-
sas de consumo. O número de dias 
úteis a menos também influencia 
nessa sazonalidade”, disse Maciel.

empresas
O crédito livre para as empresas 

também recuou no mês passado: 
1%. A principal modalidade desse 
tipo de crédito, o capital de giro, 
recuou 1,3%. Maciel disse que o 
capital de giro com prazo inferior a 
365 dias, concedido principalmente 
a pequenas e médias empresas, caiu 
2,2%.“Isso reflete um encolhimen-
to do crédito para esses segmen-
tos. Há maior cautela na concessão 
diante desse quadro de incertezas 
e as próprias empresas têm maior 
cautela no comprometimento de 
receita futura”, disse.

Kelly Oliveira 
Repórter da Agência Brasil



Ex-deputada Nilda Gondim, 
economista Walberto Matos 
Jurema, Sras. Cláudia Hele-
na Queiroz Dantas, Magna 
Duarte Mariz, Gerlane Souto 
e Adriana Dore, executivo 
Gratuliano Brito, arquiteta 
Ioneide Gomes, médicos 
Germano Antônio de Car-
valho e Joaquim Amorim, 
médico Germano Antônio de 
Carvalho.
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@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

   Será iniciada amanhã a Oficina 
de Criação e Planejamento de Produtos 
Artesanais dentro do projeto “Ondinas 
de Cabedelo”, promovido pela Prefeitu-
ra Municipal.
  As aulas serão ministradas pelo 
estilista, consultor de moda e mestre 
Léo Mendonça.

Zum Zum Zum

FOTO: Studio Rocha

Comemoração
O COLUNISTA 

social Abelardo Ju-
rema Filho promove 
hoje grande evento 
de adesão, a par-
tir do meio dia, no 
Paço dos Leões 
para comemorar o 
aniversário de sua 
amada, Maria Lúcia 
Jurema.

O encontro vai 
reunir mulheres da 
sociedade e terá par-
te de sua renda para 
a Rede Feminina de 
Combate ao Câncer.

Amigas para Sempre: Zélia Almeida, Ezilda Rocha, Dalva Rocha e Roziane Coelho

“Por que não se briga 
e discutem tanto sobre 
educação e saúde quanto o 
fazem pelo futebol?”

“De que vale sustentar o 
meio ambiente se calam os 
valores, a saúde e a edu-
cação dos seres humanos”

JOEL VIEIRA CALDAS ELIANE APARECIDA SILVEIRA

    O Sebrae promoveu ontem em Alagoa Grande ação para ajudar os microem-
preendedores individuais com orientações para preenchimento da Declaração Anual do  
Simples Nacional. O evento no Colégio Apolônio Zenaide em frente a Prefeitura.

FOTO: Studio Rocha

Marletti Assis, Ruth Moura e Céu Palmeira no festivo encontro do clube 
Amigas para Sempre

Empreender

Olimpíada

AS ESCOLAS es-
taduais têm até esta 
sexta-feira para realizar 
a inscrição para a 12a 
Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas 
Públicas.

Aos alunos vence-
dores será oferecida a 
oportunidade de par-
ticipar do Programa de 
Iniciação Científica Júnior 
promovido pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tec-
nológico. O evento vai 
premiar 6.500 alunos em 
todo o País.

FOTO: Studio Rocha

Stella Barros, Gabriela Manaya, Evelyn César, Lúcia Padilha, Roberta Aquino e as representantes da 
Amem Janeide Duarte Kumamoto e Ivete Esteves

FOTO: Studio Rocha

Presença marcante da poetisa Irene Dias Cavalcanti no Sonho Doce

Palestra e doações
FOI COM uma palestra da economista e escritora Zélia 

Almeida, abordando o tema “mulher forte” que Ezilda Rocha 
e Roziane Coelho abriram os trabalhos da reunião do Clube 
Amigas para Sempre realizada no Sonho Doce. O evento 
comemorou ainda as aniversariantes dos meses de janeiro, 
fevereiro e março e prestou significativa homenagem a fotó-
grafa Dalva Rocha, uma profissional das mais competentes.

Para finalizar, foram entregues a vice-presidente 
e diretora da Amem, respectivamente, Janeide Duarte 
Kumamoto e Ivete Esteves, as doações que as partici-
pantes do encontro trouxeram para a referida instituição 
que atende idosos carentes na Estrada de Cabedelo há 
44 anos.

   Neste sábado, a grande dama Palowa Borborema Arcoverde está seguin-
do para uma temporada em Paris. Com ela vai o filho Moacyr Arcoverde e a amiga 
Francis Pinheiro.

    O Laboratório Maurílio de Almeida, que tem à frente o médico Fábio Rocha, 
estará promovendo amanhã uma ação filantrópica na Amem. Uma equipe do Laboratório 
estará colhendo sangue dos idosos para exames clínicos.

FOTO: Studio Rocha

Ivonete Dias, Nice Guedes, Eurides Batista e Lígia Ferreira no encontro no Sonho Doce

O GOVERNADOR 
Ricardo Coutinho 
lançou, ontem no au-
ditório da PBTur, uma 
nova linha de financia-
mento do Programa 
Empreender Paraíba 
voltada a Inovação 
Tecnológica.

O objetivo é 
incentivar a geração 
de ocupação e renda, 
apoiando e forta-
lecendo a economia 
solidária.

Jogos no cinema

A FINAL da primeira 
etapa do Campeonato 
Brasileiro de League of 
Legends (CBLoL) será 
exibida, neste sábado em 
João Pessoa, no 
Cinespaço Mag Shopping.

O jogo acontece no 
estúdio da Riot Games 
Brasil, em São Paulo e a 
partir das 12h e cinemas 
de 32 cidades brasileiras 
transmitirá ao vivo a 
decisão. 

Os fãs do jogo 
interessados em assistir 
a grande disputa podem 
adquirir os ingressos, 
que já estão à venda, 
nas bilheterias e no site 
daquele cinema.

Moda Sem Gênero
O ESTILISTA João Pimenta que, em desfile no São 

Paulo Fashion Week apontou a moda masculina como o 
futuro da indústria fashion brasileira, criou uma coleção 
exclusiva para a marca paraibana Natural Cotton Color, 
liderada pela empresária Francisca Vieira.

A coleção “Sem Gênero”, que revela uma tendên-
cia da moda mundial onde o estilo masculino pode 
ser também para o feminino, foi apresentada na 35a  

Natural Products Expo West, maior feira de produtos 
naturais e orgânicos realizada este mês no Anaheim 
Convention Center, localizado na Califórnia, EUA.

Interatos no Espaço
SERÁ realizada de sexta a domingo pela 

Fundação Espaço Cultural mais uma edição do pro-
jeto “Interatos - mostra e formação permanente de 
teatro, dança e circo”.

No primeiro dia o espetáculo a ser apresentado 
será “Razão para ficar” às 20h no Teatro Paulo Pon-
tes do Espaço Cultural José Lins do Rego. No sábado, 
a atração será “Frestas, Fôlego e Pele” com o Balé 
Cidade de Campina Grande. No domingo será “As En-
graxadinhas” com a Cia Lua Crescente.
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Flamengo e Vasco jogam 
pelo Carioca hoje no 
Mané Garrincha, no DF

CAMPINENSE

Diá terá a força máxima em PE
Rubro-Negro tem jogo 
decisivo amanhã contra 
o Salgueiro pela Copa NE

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 30 de março de 2016

A partir do dia 10, recomeçam as emoções 
do Campeonato Paraibano, agora na segun-
da fase. É chegada a hora do mata-mata. Os 
confrontos são muito parelhos, e qualquer 
pequeno detalhe, pode fazer uma grande 
diferença no final. É bem verdade que há um 
pequeno favoritismo para Campinense, no 
confronto com o Treze, e do Botafogo, no duelo 
contra o Sousa. Mas tanto Treze como o Sousa 
podem estragar a festa destes favoritos. Eles 
têm elenco e camisa para isto. Já no desafio en-
tre Paraíba e CSP, existe mais igualdade, apesar 
do time sertanejo viver um melhor momento, 
dentro da competição.

No caso do Clássico dos Maiorais, o Treze 
de Vilar mostrou que com garra é possível 
parar o ataque do Campinense de Rodrigão 
e companhia. Mostrou que em futebol não se 
ganha de véspera. A Raposa continua favorita, 
mas terá de jogar muita bola para vencer o 
Galo, e confirmar na prática, que tem realmen-
te um time bem melhor.

No caso do Belo contra o Dinossauro, o 
Botafogo é bem superior, e provou isto nos 

dois confrontos realizados entre as duas 
equipes, no atual campeonato. Mas não terá 
vida fácil no jogo de ida em Sousa. No calor do 
Sertão, e em um estádio de gramado ruim, os 
dois times ficam mais nivelados por baixo, e aí 
empurrado pela torcida, o Sousa é um adver-
sário muito difícil de ser batido. Se conseguir 
um resultado positivo em Sousa, aí sim, o Belo 
poderá encaminhar com tranquilidade a sua 
classificação para as semifinais. Caso contrário, 
o bicho pode pegar e o Dinossauro complicar a 
vida do Belo.

No confronto entre Paraíba e CSP, vejo um 
ligeiro favoritismo para a equipe de Tico Miu-
deza. Após a chegada do técnico Jorge Luiz, a 
contratação de alguns jogadores e a promessa 
de grandes bichos, o time vem crescendo, jogo 
após jogo. Ao contrário do CSP, que até come-
çou bem a competição, mas depois a inexpe-
riência da garotada falou mais alto, e o clube 
passou seis jogos sem vencer. 

O Tigre entrou na segunda fase da com-
petição, graças a uma vitória sobre a equipe 
reserva do Santa Cruz, o que não é muita coisa. 

Se o CSP não vencer bem o jogo de ida, aqui no 
Almeidão, não conseguirá a classificação para 
as semifinais.  Não vejo nenhuma chance de 
um resultado positivo do time de João Pessoa, 
jogando no Perpetão, em Cajazeiras.

Torneio da morte
Na briga para evitar o rebaixamento, uma 

disputa que começa já neste final de semana. 
Se analisarmos apenas o critério técnico, o 
Auto Esporte é a melhor equipe, seguida do 
Santa Cruz. Mas diante dos problemas finan-
ceiros que passam Auto Esporte, Santa Cruz e 
Esporte de Patos, não será nenhuma surpresa 
se o Atlético terminar na frente, e assegurar a 
permanência na Primeira Divisão do futebol 
paraibano.

Seleção Brasileira
Ao escrever esta coluna, não sabia do re-

sultado entre Paraguai e Brasil, pelas Elimina-
tórias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. 
Mas fui ver o desempenho da Seleção Brasi-
leira contra o Uruguai, na Arena Pernambuco, 

na última sexta-feira. Fiquei mais uma vez 
decepcionado, não com os jogadores, de um 
modo geral, apesar das muitas falhas da zaga 
formada por Davi Luís e Miranda, mas pela 
falta de preparo do nosso treinador Dunga.

Depois de um primeiro tempo brilhante, 
quando poderíamos ter saído com uma go-
leada sobre o Uruguai, o treinador da Celeste 
corrigiu a marcação e anulou as principais 
jogadas do ataque brasileiro. Mesmo vendo o 
cenário desfavorável para o Brasil, Dunga não 
mudou o esquema de jogo e facilitou as coisas 
para os uruguaios, que deveriam ter saído 
de campo com a vitória, pelo que fizeram no 
segundo tempo. 

O que ficou claro para mim é que Dunga 
não sabe alterar o esquema, quando o ad-
versário fecha a porta. Mas o que esperar de 
um treinador que nunca treinou uma grande 
equipe, por muito tempo?  O que esperar de 
quem nunca ganhou um título em um clube? É 
cobrar demais, e pelo jeito, vamos sofrer muito 
para conseguir uma das 5 vagas para a Copa do 
Mundo de 2018. É uma vergonha! 

Agora o bicho vai pegar

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

O Campinense já está no 
Sertão pernambucano, desde 
ontem, para enfrentar o Sal-
gueiro amanhã, às 21h30, no 
Estádio Cornélio de Barros, 
no primeiro jogo das quartas 
de final da Copa do Nordes-
te. A Raposa fez um treino 
apronto ontem pela manhã, e 
viajou no início da tarde. Na 
bagagem, muita esperança 
em conseguir um resultado 
positivo, para disputar com 
vantagem o jogo da volta, 
programado para o próxi-
mo domingo, no Amigão, em 
Campina Grande.

Sem nenhum jogador 
suspenso, Diá terá à disposi-
ção dele praticamente todo o 
elenco, exceto o lateral Pau-
linho e o atacante Raul. Am-
bos foram já liberados pelo 
Departamento Médico, mas 
ainda estão sem ritmo, e só 
devem reaparecer no jogo 
de volta, no próximo domin-
go. O atacante Bruno Correa, 
contratado recentemente, já 
está treinando normalmente 
mas também não deverá en-
frentar o Salgueiro. 

Apesar de ter vencido 
duas vezes o Salgueiro na 

competição, o goleiro Gled-
son espera muita dificuldade 
no jogo de amanhã. “São duas 
equipes que estão atravessan-
do um grande momento nas 
competições que participam, 
e portanto, será um grande 
jogo. Eles jogam em casa, com 
o apoio da torcida, conhecem 
bem o campo, e será dureza. 
Mas nós vamos para lá com 
o pensamento em conseguir 
um resultado positivo, assim 
como fizemos da última vez 
que jogamos lá. Respeitamos 
e sabemos da qualidade do 
adversário, mas confiamos na 
nossa equipe”, disse.

Para o lateral Danilo,  o 
momento agora é de descan-
sar bastante para minimizar 
o desgaste de uma semana 
intensa com jogos e viagens 
e pouco treino. “Foi uma 
boa viajar mais cedo para 
descansar um pouco mais. 
São muitas horas dentro de 
um ônibus, e o desgaste é 
grande. Vai ser uma semana 
muito puxada, mas estamos 
preparados para enfrentar 
tudo isto e trazer um resulta-
do positivo de Pernambuco. 
No domingo, esperamos que 
nossa torcida lote o Amigão, 
para incentivar a gente a 
conseguir uma vaga para as 
semifinais, no jogo da volta”, 
afirmou o jogador, antes do 
embarque para o Sertão per-
nambucano.  

Foto: Pedro Nunes/Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Edson Matos

No domingo passado, o Campinense só empatou com o Treze sem gols no Amigão pela última rodada da fase classificatória do Estadual

Itamar começa a trabalhar a equipe para o jogo contra o Linense

Jogadores voltam aos treinamentos hoje
Os jogadores do Bota-

fogo se reapresentaram on-
tem à tarde na Maravilha do 
Contorno, após a vitória por 
5 a 1 diante do Auto Espor-
te, no último domingo. Hoje, 
os atletas treinam em dois 
expedientes. Pela manhã, 
haverá um trabalho físico, 
na Praia de Cabo Branco, e à 
tarde, um treinamento téc-
nico, no CT da Maravilha do 
Contorno. O próximo jogo 
do Belo só será no dia 6 de 
abril, contra o Linense, às 
19h30, no Estádio Almeidão, 
em João Pessoa. O técnico 
Itamar Schulle e os jogado-

res estão comemorando esta 
folga, após uma maratona de 
jogos e viagens.

"A equipe estava preci-
sando de uns dias de folga, 
como estes, para descansar e 
treinar mais tranquilo. Nossa 
equipe vinha num desgaste 
muito grande, com dois jogos 
por semana, além de viagens. 
Esta parada servirá também 
para recuperar alguns joga-
dores machucados, ou sem 
as condições físicas ideais", 
disse o treinador Itamar 
Schulle.

No momento, dois joga-
dores estão em tratamento 

no Departamento Médico. O 
meia Pedro Castro sofreu um 
estiramento muscular e pro-
vavelmente já está vetado 
para o jogo contra a Linense. 
Outro que está em tratamen-
to de uma contusão é o za-
gueiro Plínio. O problema do 
atleta não é sério, e ele tem 
condições de se recuperar 
em tempo de participar da 
partida. 

Caso Plínio não jogue, 
Nildo, que enfrentou o Auto 
Esporte, é o mais cotado. No 
caso de Pedro Castro, o subs-
tituto deverá ser Marcinho. 
Ele já substituiu o meia, no 

Botauto, e se saiu muito bem, 
marcando inclusive dois gols 
na partida. 

O Botafogo tem uma li-
geira vantagem sobre o Li-
nense para conseguir passar 
para a próxima fase da Copa 
do Brasil. Como empatou 
em 1 a 1, no jogo de ida, em 
Lins, interior de São Paulo, o 
Belo necessita agora apenas 
de um novo empate, desta 
vez sem gols , para eliminar 
o time paulista. Apesar da 
vantagem, ninguém na Mara-
vilha do Contorno pensa em 
jogar apenas com o regula-
mento debaixo do braço.

BOTAFOGO
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Brasil começa a cair no UFC 
após vários anos em destaque
Várias derrotas no primeiro 
semestre das estrelas 
comprometem desempenho

Apesar de ter dois cam-
peões, com Rafael dos Anjos e 
Fabrício Werdum, a realidade 
do Brasil no UFC vem sendo 
menos animadora do que o 
torcedor se acostumou a ver 
desde que o evento voltou a 
ter eventos no país, em 2011. 
O balanço do número vitórias 
e derrotas dos lutadores ver-
de-amarelos no primeiro se-
mestre voltou a ficar no verme-
lho pela primeira vez em cinco 
anos, num claro sinal de alerta.

Não são só derrotas de 
estrelas, como a de José Aldo 
– esta no fim de 2015 – e a de 
Anderson Silva que acabam 
comprometendo o desempe-
nho e o futuro do Brasil nos 
octógonos. As estatísticas ge-
rais mostram que o pessoal do 
“pelotão intermediário” e atle-
tas tidos como novos talentos 
vem encontrando dificuldades 
para despontar.

Em 2016, tivemos 8 
eventos até aqui. O Brasil até 
começou bem, mas caiu e to-
taliza 8 vitórias e 13 derrotas, 
contando apenas duelos entre 
brasileiros e gringos. O apro-
veitamento é apenas de 38%. 
Destacam-se aí os reveses de 
Anderson, Rafael Feijão, Erick 
Silva e a noite trágica em feve-
reiro, quando todos os brasilei-
ros foram derrotados no card 
liderado pela luta Donald Cer-
rone x Alex Cowboy.

Entre 2012 e 2015 o Bra-
sil sempre teve maior número 
de vitórias que derrotas no 
primeiro trimestre, girando de 
58% a 72% de aproveitamento 
– este último número ocorreu 
em 2012:

2015
22 vitórias e 13 derrotas, 

com 63% de aproveitamento 
(9 eventos realizados, sendo 
dois no Brasil)

2014
21 vitórias e 15 derrotas, 

com 58% de aproveitamento 
(10 eventos realizados, sendo 
dois no Brasil)

2013
16 vitórias e 8 derrotas, 

com 66,6% de aproveitamento 
(7 eventos realizados, sendo 
um no Brasil).

2012
13 vitórias e cinco derro-

tas com 72% de aproveitamen-
to (7 eventos realizados, sendo 
um no Brasil)

2011, o ano mais recente 
em que o Brasil ficou “deficitá-
rio” nas vitórias, teve sete even-
tos, nenhum no Brasil. Foram 
6 vitórias e 10 derrotas, com 
37,5% de aproveitamento, 
abaixo, portanto, de 2016.

Nestas estatísticas, vale le-
var em conta uma curiosidade. 
2016 é o primeiro ano desde 
2011 em que o Brasil não teve 
sequer um card realizado no 
país. 2011, por sinal, marcou a 
volta do Ultimate, com a reali-
zação do UFC Rio 1. Foi desde 
lá que se passou a ter um in-
vestimento maior nos lutado-
res brasileiros, aumentando o 
número de atletas no elenco.

O primeiro evento de 
2016 no país será só em maio, 
em Curitiba. Normalmente, os 
eventos por aqui são um bom 
“gerador” de vitórias para os 
brasileiros, especialmente os 
novos talentos.

Daqui pela frente, fe-
chando o primeiro semestre, 
o Brasil tem muitas chances 
de virar o placar, principal-
mente com o UFC de Curitiba, 
com Anderson, Shogun, Wer-
dum, Minotouro, Demian e 
tantos outros. Há ainda, como 
destaques, combates de Jú-
nior Cigano (10 de abril), da 
revelação Thomas Almeida e 
do ex-campeão Renan Barão 
(ambos em 29 de maio).

O esgrimista Renzo 
Agresta, 30 anos, garantiu, 
no último fim de semana, 
a classificação para os Jo-
gos Olímpicos Rio 2016, 
que marcarão sua quarta 
Olimpíada da carreira. O 
especialista no sabre con-
quistou a vaga pelo ranking 
continental, como o melhor 
atleta das Américas.

“Uma ótima notícia! É 
oficial: me classifiquei para 
os Jogos Olímpicos. Termi-
nei em primeiro lugar no 
ranking americano e, com 
essa posição, estou na Rio 
2016. Estou muito feliz 
por garantir presença na 

minha quarta Olimpíada”, 
afirmou Renzo, citando sua 
classificação obtida no sá-
bado (26.3).

“Quero agradecer a todo 
meu staff, a todos que torce-
ram por mim durante o pe-
ríodo da classificação olím-
pica e aos patrocinadores 
que sempre me apoiaram: 
Clube pinheiros, petrobras, 
pBT Fencing, Ministério do 
Esporte e Exército Brasilei-
ro”, disse o esgrimista, que 
está na Coreia do Sul, onde 
foi disputado o Grand prix 
de Seul, última competição 
que somou pontos para o 
ranking olímpico do sabre.

Renzo Agresta chega
aos Jogos pela 4a vez

ESGRIMA

Renza Agresta conquistou a vaga pelo ranking  continental

Talles Frederico se garante na Rio 2016
O mineiro Talles Frederi-

co Sousa Silva (pinheiros-Sp) 
obteve no final de semana a 
qualificação no salto em al-
tura para os Jogos Olímpicos 
Rio 2016. Ele venceu a prova 
da 2ª etapa do Campeona-
to paulista Menor, Juvenil e 
Adulto de Atletismo, reali-
zado no Centro Esportivo de 
Alto Rendimento, no Swiss 

park, em Campinas, com a 
marca de 2,29m, justamente 
o índice exigido pela IAAF 
(Associação Internacional de 
Federações de Atletismo).

O resultado passa a ser 
o novo recorde pessoal de 
Talles, de 25 anos, que rece-
be o benefício da Bolsa Atle-
ta do Ministério do Esporte, 
na categoria nacional. Ele 

ainda tentou saltar 2,32m e 
igualar o recorde brasileiro 
de Jessé Farias de Lima, sem 
êxito. Josué Lima da Costa 
(BM&F Bovespa-Sp) ficou 
com a medalha de prata na 
competição, com 2,17m, 
seguido de Thiago Júlio Al-
fano Moura (Guarulhos-Sp), 
com 2,12m.

Integrante da equipe 

brasileira no pan-Ameri-
cano de Toronto 2015 e no 
Mundial de Pequim 2015, 
Talles, nascido em São Gon-
çalo do Rio Abaixo, tinha 
2,28m como melhor resul-
tado. Vice-campeão do Tro-
féu Brasil Caixa, ele levou no 
ano passado a medalha de 
prata no Sul-Americano de 
Lima, no peru.

SALTO EM ALTURA

Brasil fica em 3o lugar no Sul-Americano
A Seleção Brasileira de 

remo ficou em terceiro lugar 
no quadro geral de medalhas 
do Campeonato Sul-Ameri-
cano de 2016, encerrado no 
último domingo, no Chile. No 
total, os brasileiros conquis-
taram 20 medalhas, sendo 
quatro de ouro. 

Em primeiro lugar ficou 
o Chile, com onze medalhas 
de ouro e, em segundo, a Ar-
gentina, com oito medalhas 
de ouro. Além das provas 
específicas do campeonato, 
as finais da Regata Continen-
tal de Qualificação Olímpica 
também contaram pontos 
para o Sul-Americano.

O terceiro ouro foi para 

a dupla Vanessa Cozzi e Fer-
nanda Nunes, na prova do 
Double Skiff Femino peso 
leve, também realizada na 
Regata Continental. Fabiana 
Beltrame havia ficado com a 
medalha de prata no Single 
Skiff Feminino durante a Re-
gata Continental, mas como 
a remadora de Bermudas, 
que terminou em primeiro, 
não estava competindo no 
Sul-Americano, seu resulta-
do foi validado como meda-
lha de ouro no ranking final 
do campeonato.

O resultado deixou mui-
to otimista o Comitê Olím-
pico Brasileiro visando as 
Olimpíadas do Rio de Janeiro.

REMO

Rafael dos Anjos é campeão no UFC, mas outros astros brasileiros do UFC não conseguiram se firmar no topo do esporte este ano

O mineiro Talles Frederico conseguiu a marca de 2,29m na segunda etapa do Campeonato Paulista Menor realizado em Campinas

Equipe brasileira no pódio, William Giaretton e Xavier Magi
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Reencontro de Andrezinho e Arão
FLAMENGO X VASCO

Pivôs do duelo anterior, 
jogadores são atrações 
no clássico em Brasília

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 30 de março de 2016

O clássico entre Flamengo 
e Vasco, que acontece hoje, às 
22h, no estádio Mané Garrin-
cha, em Brasília (DF), marcará 
o reencontro dos meias Andre-
zinho e Willian Arão, pivôs do 
duelo anterior entre as equi-
pes. Na ocasião, o jogador cruz-
maltino teve um áudio vazado 
na internet onde debochava 
da "caneta" que aplicou no 
rubro-negro durante a partida.

No áudio, Andrezinho 
comparou o bote de primeira 
dado por Arão com uma pes-
soa que vai tomar sopa utili-
zando um garfo: "estou falan-
do, o Willian Arão quer tomar 
sopa de garfo. Nunca vi. Não 
vem de uma vez, pô. A sopa 
você não coloca logo a boca no 
meio do prato. Vem comendo 
pelas beiradas".

Após o vazamento da 
gravação, o vascaíno alegou 
ser uma brincadeira e que seu 
objetivo não foi desrespeitar o 
flamenguista, que por sua vez, 
minimizou o episódio.

Andrezinho, no entanto, 
voltou a provocar Willian Arão 
recentemente, quando assinou 
a renovação de seu contrato 
por dois anos. No momento da 
assinatura, ele brincou: "Cane-
ta não faltou".

Titular absoluto do Vasco 
e em boa fase, o meia comemo-
rou seu momento aos 32 anos.

"A cada jogo que passa a 
gente vem quebrando esse pa-
radigma de que após os 30 está 
velho. Temos que exaltar esse 
trabalho da preparação física, 
da recuperação. Não ganha-
mos nada ainda", disse à Rá-
dio Bradesco esportes. Para o 
Flamengo o jogo é decisivo por 
estar fora da zona de classifica-
ção para a fase final.

Andrezinho fez uma jogada de efeito em cima de Willian Arão na vitória de 1 a 0 e rendeu muitas brincadeiras nas redes sociais

Os duelos contra o CRB, 
válidos pelas quartas de fi-
nal da Copa do Nordeste, 
vão marcar o encontro do 
torcedor do Sport com ve-
lhos conhecidos do passado. 
O primeiro jogo será hoje 
às 21h45, no Rei Pelé. Nada 
menos do que seis jogadores 
do clube alagoano já atuaram 
com a camisa rubro-negra 
em temporadas anteriores. 
Além disso, há o técnico Ma-
zola Júnior, que comandou o 
Leão no acesso para a Série A 
em 2011 e no Pernambucano 
de 2012. Será uma verdadei-
ra sensação de flashback que 
a torcida terá pela frente.

entre os ex-rubro-ne-
gros estão o zagueiro Ga-
briel, que jogou no clube em 
2011, os volantes Matheus 
Galdezani, que teve passa-
gem apagada no ano passa-
do, e Rivaldo, que atuou em 
2012, e os atacantes Marcos 
Aurélio, Érico Júnior e Neto 
Baiano, que estavam na Ilha 
entre 2013 e 2014. O último, 
por sinal, é o que chamará 
mais a atenção no confronto 
por conta da identificação 
que ele tem com a torcida. 
Neto jogou no Sport entre 
2013 e 2014 e ajudou a equi-
pe a subir para a Série A, em 
2013, e a conquistar um Per-
nambucano e um Nordestão, 
ambos em 2014. Durante sua 
passagem, ficou conhecido 

Incertezas e ansiedade 
sobre os convocados

SELEÇÃO OLÍMPICA

Sport enfrenta o CRB hoje em Maceió
As partidas disputadas 

em Maceió, no domingo pas-
sado, e Vitória, na última quin-
ta, encerraram o período de 
preparação do Brasil para os 
Jogos Olímpicos. Mas, a apro-
ximadamente três meses da 
convocação, só existe uma de-
finição: Dunga será o treina-
dor. A situação gera ansiedade 
entre os funcionários da CBF, 
que aguardam por uma defini-
ção a respeito da programação 
para o torneio.

Depois de vencer a África 
do Sul por 1 a 0, no último dia 
27, o treinador Rogério Micale 
foi sincero ao ser perguntado 
do tema em entrevista coleti-
va. ele comanda a Seleção Sub-
20, mas acumulou a incum-
bência de liderar a Sub-23 em 
sete amistosos realizados em 
datas Fifa nos últimos meses, 

já que ocorreram em períodos 
similares aos compromissos 
da seleção principal.

“Não tenho essa respos-
ta”, disse Micale ao ser per-
guntado qual seria seu papel 
na Olimpíada. “estou com o 
Dunga semanalmente e vou 
trabalhar como sempre tra-
balhei. eu sou da Sub-20 e 
tive a incumbência de pre-
parar a Sub-23. eu retorno à 
CBF, à Sub-20, e farei da mes-
ma forma, como até então, o 
monitoramento dos atletas. 
Continuarei fazendo esse tra-
balho conjunto com o Dunga”, 
comentou.

Na comissão técnica 
montada para os jogos da se-
leção olímpica, há expectativa 
a respeito de quem estará, de 
fato, no Rio de Janeiro para a 
disputa da medalha de ouro. 

COPA DO NORDESTE

A Fifa aplicou multa ao Santos de 
75 mil francos suíços (R$ 280 mil) por 
usar empresas terceiras em negocia-
ções de atletas e uso de pessoas físicas 
na aquisição de porcentagens de direi-
tos econômicos de jogadores. A prática 
é considerada proibida desde maio do 
ano passado. Além da multa, o time da 
Vila Belmiro foi advertido formalmen-
te. A Fifa também multou o Sevilla, o 
Sint-Truidense (da Bélgica) e o Twente 
(da Holanda) por ingerência de tercei-
ros em contratos firmados.

A punição ao Santos foi a maior 
entre os quatro clubes multados. A 
equipe alvinegra, de acordo com co-

municado da Fifa, não informou cor-
retamente ao Sistema Internacional de 
Transferência a presença de terceiros 
em negociações.

Em 1º de maio de 2015, entrou em 
vigor determinação que proíbe a par-
ticipação de investidores nos direitos 
econômicos de jogadores de futebol. 
Os contratos que haviam sido firmados 
até 31 de dezembro de 2014 escapa-
riam de punição da Fifa. Já os vínculos 
formalizados de janeiro a abril de 2015 
(com a presença de terceiros) deveriam 
ser de no máximo um ano.  O Comitê 
Disciplinar da Fifa informa que os clu-
bes já foram notificados.

Reforços
O próximo duelo do Santos é 

contra a Ferroviária, - amanhã, às 
21h30, pelo Paulistão - e tem caráter 
decisivo. Isto porque o Peixe disputa 
a liderança do grupo A com o São 
Bento e, se vencer ou empatar, ga-
rante a classificação para a segunda 
fase do Estadual. Para isso, o técni-
co Dorival Júnior quer contar com os 
cinco jogadores que foram chamados 
para a Seleção Brasileira (incluindo a 
olímpica).

Zeca e Thiago Maia, que estive-
ram a serviço da Seleção Olímpica nos 
amistosos contra Nigéria e África do 

Sul, nos dias 24 e 27, respectivamente, 
em Cariacica e Maceió, foram integra-
dos ao elenco do Alvinegro ontem. 

Já gabigol, Lucas Lima e Ricardo 
Oliveira estão com a Seleção Brasilei-
ra principal, que enfrentou o Para-
guai pelas Eliminatórias da Copa do 
Mundo ontem, fora de casa,  retor-
nam hoje e devem, inclusive, partici-
par do último treinamento do Santos 
antes do jogo, no período da tarde.

O Peixe tem 23 pontos no Paulis-
tão, o mesmo que o São Bento, que 
lidera porque tem dois gols a mais. O 
terceiro do grupo A é o Linense, com 
17 pontos.

Fifa multa clube em R$ 280 mil por prática irregular com jogadores
SANTOS

A seleção olímpica fez o último amistoso em Maceió, no domingo

Neto Baiano vem sendo um dos destaques do Sport no Pernambucano e na Copa do Nordeste

pela dança do “frescando”.
“O CRB é uma equipe 

muito difícil e dura de se en-
frentar. Lá tem jogadores que 
atuaram aqui como o Neto 
Baiano, o Matheus Galdezani 
e o Érico. Não será jogo fácil, 
mas vamos ter uma conversa 
e espero que a gente possa 
fazer um bom jogo lá em Ma-
ceió”, disse o técnico Falcão 
já prevendo dificuldades.

este será o primeiro 
duelo de Neto Baiano contra 
o Sport desde que ele saiu 

da Ilha do Retiro. Antes da 
passagem pelo Leão, ele ha-
via enfrentado os rubro-ne-
gros duas vezes com o Vitó-
ria. Venceu uma, marcando 
o gol da vitória inclusive, e 
perdeu outra. A expectativa 
é para saber como a torcida 
irá se portar diante de um 
jogador com quem se identi-
ficou tanto.

Já Mazola Júnior enfren-
tará o ex-clube pela segunda 
vez. No primeiro enfrenta-
mento, no comando do Pay-

sandu, venceu por 2×1, pela 
Copa do Brasil. No jogo de 
volta, quando o Sport venceu 
por 3×2, ele já não comanda-
va mais o Papão.

Na sua passagem pelo 
Leão, Mazola ficou marca-
do por conseguir um acesso 
considerado quase impossí-
vel em 2011.  Hoje ainda tem 
mais dois jogos pela Copa. O 
Santa Cruz recebe o Ceará, 
no Arruda; e o Fortaleza pega 
o Bahia, no Castelão. ambos 
às 21h45.

FOTOS: Reprodução



Jogos serão realizados a 
partir da próxima sexta 
na Praia de Tambaú

Disputas acontecem na capital
Mundial de Beach Tênis

Foto: Reprodução
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João Pessoa será a pri-
meira capital do Nordeste 
que sediará de sexta-feira a 
domingo, mais uma etapa 
do Campeonato Mundial de 
Beach Tênis (masculino e 
feminino),  por trás do Bus-
to de Tamandaré, no final da 
Avenida Epitácio Pessoa. Nos 
dois primeiros dias de com-
petições os jogos acontece-
rão das 9 às 18h, enquanto 
o domingo vai até às 15h. A 
disputa reunirá cerca de 390 
participantes de 17 catego-
rias - desde o infantil, a partir 
dos 8 anos, até o master (65) 
- do Brasil, Alemanha, Vene-
zuela, Itália, Holanda, Espa-
nha, Uruguai e Rússia. O Bra-
sil terá 350 atletas, enquanto 
a Paraíba reunirá mais de 50.

Haverá premiação de 
US$ 10 mil dólares para os 
dois primeiros colocados de 

cada categoria. Entre os paí-
ses favoritos ao título, estão 
Alemanha, Venezuela, Itália 
e correndo por fora o Bra-
sil. Do grupo paraibano que 
competirá os destaques são, 
Ailton Rodrigues e Gilberto 
Rui, além de Hana Castor e 
Bruna Dantas. Para o diretor 
de eventos da Federação Pa-
raibana de Tênis (FPT), Igo 
Braga, a expectativa é das 
melhores em reunir atletas 
importantes do esporte lo-
cal, nacional e internacional 
no grande evento para os 
desportistas paraibanos.

Ele ressaltou que a dis-
puta só será realizada na 
orla da capital pelo grande 
espaço que existe por trás do 
busto, situação que não exis-
te em outras praias do Nor-
deste. “Temos o privilégio 
de contar com uma orla ma-
ravilhosa para realizar uma 
etapa do Mundial. Acredito 
que será uma bela festa para 
todos que desejam prestigiar 
o evento e torcer pelo Brasil, 
em especial nos paraibanos”, 
avaliou Igo.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Competidores de  vários países vão estar em João Pessoa no evento internacional que começa na sexta e vai até o próximo domingo

Time feminino vai representar a Paraíba na Taça Brasil deste ano
Ainda comemorando o 

hexa invicto do Campeonato 
Paraibano de Futsal Femi-
nino/2015 a treinadora do 
Sevicar, Gleide Costa, enal-
teceu a garra, determinação 
e união do grupo para obter 
mais outra façanha. Apesar 
de ganhar por 1 a 0 da As-
sociação Atlética Paraíba 
(AAPB) na decisão da com-
petição, em jogo realizado 
na última quarta-feira, no 
Ginásio Giseldão, no Róger, 
a profissional agradeceu o 
empenho das meninas que 
foram guerreiras durante 
toda a disputa. "Elas se en-
tregaram durante a com-
petição com muita vontade 
e determinação. Estão de 
parabéns pelo empenho e 

seRVicaR

união das atletas e comis-
são técnica", avaliou. No 
primeiro confronto entre as 

duas equipes a Sevicar le-
vou a melhor, ao vencer por 
5 a 4.

Com o título estadual, a 
Servicar vai representar no-
vamente a Paraíba na Taça 

Brasil de Futsal Feminino, 
promovida pela Confede-
ração Brasileira de Futsal 
(CBFS), que vai acontecer 
ainda no primeiro semestre 
(falta definir datas, grupos 
e locais). Para Gleide Costa 
manter a base para um de-
safio nacional é sempre im-
portante para quem almeja 
fazer uma boa campanha. Ela 
destaca a evolução do espor-
te feminino na quadra e no 
campo. "Apesar da falta de 
incentivo que não existe por 
parte da entidade nacional 
as garotas estão empolgadas 
e confiantes que podem for-
talecer ainda mais o espor-
te. Se existisse uma melhor 
motivação a coisa seria dife-
rente, principalmente para 

que outras optassem para o 
esporte", avaliou.

Gleide tem na maioria 
do grupo da Servicar várias 
jogadoras que atuam tam-
bém no Botafogo-PB que 
vai decidir o Paraibano de 
futebol, diante do Kashima, 
no próximo dia 3. Entre as 
destaques do elenco, estão 
Irinha, goleira menos va-
zada, com quatro gols e Lu 
(atacante), artilheira do Pa-
raibano de futsal, com 9 gols. 
De acordo com a profissional 
todas foram  importantes na 
caminhada do hexa. "Esporte 
se faz com o grupo e temos 
que parabenizar todas sem 
distinção. Iremos manter a 
base e o trabalho visando a 
Taça Brasil de Futsal", disse.

Equipe da Servicar, dirigida por Gledes Costa, que conseguiu um feito importante no Paraibano

A Praia Ponta de Campina, em Ca-
bedelo, vai sediar o 1o Encontro de Praia 
com as modalidades corridas de 5km e 
10km pela areia; 3km e 6km de caiaque; 
1,5km e 3km de natação e encerrando 
corridas infantis de 50, 100, 300, 500 e 
1.000 metros. O evento é aberto para 
todos os atletas, sejam amadores ou 
mais experientes e vai acontecer no dia 
1o de maio com largada prevista para 
7h em frente ao Paraíso do Atlântico. 
Cada participante receberá um chip de 
identificação.

Segundo os organizadores, Walter 
Diniz e Rauny Coutinho, o evento tem 
como objetivo promover a plataforma 
www.encontreseuesporte.com que é 
um buscador que visa encontrar grupos 
e locais de eventos esportivos mais pró-
ximos. 

Para participar é necessário acessar 
o site onde o interessado vai encontrar 
todas as informações para realizar o ca-
dastro. A inscrição custa R$ 60, a infan-
til R$ 35; com desconto especial de R$ 
10 para os assinantes do jornal a união, 
também através do site da organização.

Rauny Coutinho disse que o 1o En-
contro de Praia vai acontecer durante 
todo o dia. Às 7h será a largada para 

Evento vai reunir corrida, caiaque e natação na Ponta de Campina
1o encOnTRO de PRaia

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

a corrida pela praia; às 9h30 terá início 
com a modalidade natação; 13h30 caia-
que e a partir das 15h45 a corrida infan-
til. O número de participantes é ilimita-
do, mais dependendo da quantidade as 
inscrições poderão ser suspensas.

Os organizadores informaram que 
já possuem a licença do Corpo de Bom-

beiros, que estará com uma equipe de 
resgate e vai acompanhar as competi-
ções de natação e caiaque com moto 
aquática. O evento também conta com 
apoios da Capitania dos Portos que vai 
estar no local e da Prefeitura de Cabe-
delo, que liberou o local e vai instalar 
banheiros químicos. Outros eventos es-

tão sendo programados pelo site www.
encontreseuesporte.com, entre eles, 
corridas de aventuras que deverá acon-
tecer dentro de florestas, sobre monta-
nhas. “Estamos pleiteando com as pre-
feituras para fazer esse tipo de evento 
dentro de florestas, mais os locais ainda 
são segredos” disse Walter Dias.

Rauny e Walter lembram que para 
participar, no ato da inscrição o atleta 
terá de assinar um termo de respon-
sabilidade onde deve constar as con-
dições cardiológicas. “Vamos prestar 
apoio durante a prova caso aconteça 
algum incidente, mas é necessário que 
o atleta venha fazendo consultas perió-
dicas”, disseram. 

A organização espera contar com 
atletas de João pessoa, Campina Gran-
de, Cabedelo, Pernambuco, Rio Grande 
do Norte e de outros estados. O evento 
deverá contar com a presença do sueco 
Anders Forselius, atleta Internacional 
que é  maratonista com participação 
em vários eventos ao redor do mundo.

No dia 1o de maio, segundo a or-
ganização, a maré vai estar propícia 
para a corrida sobre areia a beira do 
mar. “Este é um evento novo, diferen-
te, e esperamos que todos se sintam 
motivados. Corridas pelo asfalto de 
rua são normais”, finalizaram os orga-
nizadores. 

Walter Diniz e Rauny Coutinho são os organizadores do evento que acontecerá no dia 1o de maio
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Em cartaz
no Bangüê

Programação ampla e diversificada será apresentada no mês de abril

Inscrições abertas para 
a edição deste ano do 
Prêmio Energias na Arte
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FOMENTO DIVERSIDADE

Vitória Lima escreve sobre 
o crítico João Batista de 
Brito e o novo Cine Bangüê
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Projeto Interatos terá 
espetáculos de teatro, 
dança e circo em abril
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OCine Bangüê divulgou a 
a nova programação  de 
filmes que serão exibidos 
no mês de abril. Entre os 
títulos em cartaz pode-
mos destacar “Para minha 
Amada Morta”, “O Gigan-
tesco Ímã”, “Vizinhança 

do Tigre” e “Mais Forte que Bombas”. A 
programação, que é válida até o dia 13 de 
abril, tem sessões em horários diferentes 
para cada filme. O equipamento cultural 
onde acontecem as exibições, pertence à 
Fundação Espaço Cultural (Funesc).  Os 
valores dos ingressos variam de R$ 10 
inteira e R$ 5 meia-entrada.

Um outro atrativo para quem gosta 
de cinema são as sessões do Tintin Ci-
neClube, que exibe a mostra “O Mundo 
Animado das Mulheres”. A entrada para 
a atividade é gratuita e tem início hoje 
às 19h30. O evento acontece sempre 
nas quartas-feiras. É importante lem-
brar que, para garantir seu ticket é 
recomendado chegar à bilheteria do 
cinema com pelo menos uma hora antes 
da sessão ter início.

Dando início à nova programação, às 
17h30, o Cine Bangüê exibe hoje o docu-
mentário ‘O Gigantesco Ímã’. Nele o público 
verá a retratação do percurso de Evangelis-
ta Ignácio de Oliveira, o “Vanja”, um cien-
tista e inventor pernambucano nascido em 
1929. Apesar de nunca ter estudado nas 
escolas, Vanja dedica a sua vida à criação 
de novas máquinas e à simplificação de 
máquinas já existentes, além do desenvol-
vimento de teorias astrofísicas que questio-
nam o conhecimento acadêmico. 

Dirigido por Petrônio Lorena e Tiago 
Scorza, a produção tem duração de 1h13 
min, além disso, sua filmagem aconteceu 
nas cidades pernambucanas de Serra 
Talhada e Petrolina. 

Segundo um dos diretores da obra, 
Petrônio Lorena, Evangelista leva a vida 
reciclando máquinas e equipamentos 
eletrônicos descartados, com os quais 
constrói desde câmeras de cinema até 
instrumentos ópticos e astronômicos. 

Convivendo com o protagonista 
do documentário durante 12 anos, os 
cineastas constataram em diversos mo-
mentos que mesmo sem ter frequentado 
uma universidade Evangelista é capaz de 
discorrer sobre fenômenos físicos, quí-
micos, astronômicos e sobre teorias que 
abordam a evolução do universo.

“Evangelista é de família nobre de 
Serra Talhada, mas filho bastardo de uma 
empregada doméstica, então sempre foi 
tratado com desdém. Talvez a revolta 
dele tenha sido transformada em impulso 
criativo, em motivação para resolver as 
coisas ao invés de esperar. Se ele quer 
uma máquina filmadora, vai lá e cons-
trói”, comenta Petrônio. Para ele, essa é a 
grande mensagem do documentário, a do 
“faça você mesmo”.

Em agosto de 2015, O Gigantesco 
Ímã foi exibido pela primeira vez na capi-
tal do xaxado e é uma realização conjunta 
das produtoras Aiuru Filmes, Mont Serrat 
Filmes e Nosotros y los demas, e con-
ta com a distribuição da Inquieta Cine. 
Ganhou os prêmios de Menção Honrosa 
e Melhor Trilha Sonora no 19º Cine PE, 
em Recife; Melhor Filme no 19º Festival 
Florianópolis de Audiovisual Mercosul; 
Melhor Filme e Melhor Trilha Sonora no 
8º Festival de Cinema de Triunfo. além 
de exibições no Festival Panorama Coisa 
de Cinema, em Salvador, no Festival de 
Cinema de Miracema, em Tocantins, e na 
Muestra Internacional Documental de 
Bogotá.

Já no Tintin CineClube, que também 
tem sessões hoje, traz em sua programa-
ção os curtas-metragens “When the day 
breaks” de Amanda Forbis & Wendy Til-
by, “Tram” feito por Michaela Pavlátová, 

“Guida” dirigido por Rosana Urbes e por 
fim e “The me bird” de Maria Ilka Azêdo e 
Gabriel Kempers.

“Se a participação das mulheres no 
campo do cinema e do audiovisual ainda 
é pequena, na área do cinema de anima-
ção nem se fala: há muito tempo esse 
campo é um território predominante-
mente masculino. Felizmente este cená-
rio tem se modificado com o aumento de 
filmes dirigidos por mulheres, em toda 
parte do globo, e agora com reconheci-
mento”, comentaram as coordenadoras 
do projeto do Tintin CineClube Liuba de 
Medeiros e Mariah Benaglia.

O primeiro curta da noite é o filme 
“When the day breaks” de Amanda Forbis 
& Wendy Tilby. O filme é uma animação 
em desenho e pintura sobre fotografias. 
Depois de testemunhar a morte aciden-
tal de uma desconhecida, Ruby procura 
apoio emocional na cidade à sua volta, e o 
encontra em locais surpreendentes.

Para criar o filme, os diretores utili-
zaram lápis e pintura em fotocópias para 
conseguir uma aparência texturizada 
sugestivo de uma litografia ou um noti-
ciário piscando.

Logo após será a vez do curta-me-
tragem “Tram” dirigido por Michaela Pa-
vlátová. A animação 2D, fala das manhãs 
em um ônibus. Todos os dias, diversos 
homens indiferentes embarcam no ôni-
bus e tudo fomenta seu desejo de trans-
formar a realidade em delírio. Em meio a 
isso, existe a personagem principal, uma 
mulher que dirige o veículo, cujo durante 
a viagem começa a sonhar e o filme toma 
partido a partir desse momento.

Criando em 2006 um filme de 
animação erótica, a diretoria fez a sua 
mais nova animação seguindo a mesma 
linha de pensamento, entretanto, com 
um olhar diferente. Sua animação foi 
produzida em tons de cinza, enquanto os 
elementos sexuais com fantasias eróticas 
chamadas de “doente de amor motorista 

de bonde” se destacam em tons de rosa. 
Continuando ainda no universo 

animado, o drama “Guida”, feito por 
Rosana Urbes, conta a história de uma 
doce senhora que há 30 anos trabalha 
como arquivista no Fórum da cidade, só 
que, ao ter sua rotina entediante modi-
ficada, ela se depara com um anúncio 
para aulas de modelo vivo em um centro 
cultural. Através da sensibilidade criati-
va da personagem, o filme propõe uma 
reflexão sobre a retomada da inspiração 
artística, a arte como agente transforma-
dor e o conceito do belo.

Entre algumas premiações, o filme 
já tem em sua bagagem o Prêmio Espe-
cial do Júri - 37º Festival Internacional 
do Novo Cinema Latino-Americano de 
Havana, 1º lugar Mostra Brasil no Mos-
ca – Mostra audiovisual de Cambuquira 
em 2014, Canal Brasil no Anima Mundi 
em 2014, Competição Oficial de Curtas 
e Médias-Metragens no Festival Interna-
cional Mujeres en Foco em 2014, Melhor 
Curta no Femujer – Festival Internacional 
de Santo Domingo Mujeres en Corto em 
2015, Melhor Curta no Anima Mundi em 
2014, entre outros.

E encerrando a exibição dos curtas-
metragens o público poderá conferir o 
filme “The me BIRD”, de Maria Ilka Azêdo 
e Gabriel Kempers. Inspirado no poema 
homônimo do chileno Pablo Neruda, a 
animação nacional “The Me Bird” (O Eu 
Pássaro) narra a história de uma bailari-
na em busca de sua liberdade.

Lucas Silva
Especial para A União

Serviço

n Evento: Cine Bangüê e Tintin CineClube
n Quando: Hoje
n Local: Fundação Espaço Cultural
n Horários: segue o horário
de exibição de cada filme
n Entrada: R$ 10 inteira e R$ 5 meia-entrada
(Cine Bangüê), já Tintin CineClube é gratuita 
 

Cenas do filmes “O Gigantesco Ímã” 
(principal); “When the day breaks”;   
“Guida” e  The me bird” que serão 

exibidos na programação de março 
em diferentes mostras da sétima 

arte
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Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
Lima

Rogério Almeida Presidente da Abrajet-PB - rogerioalmeidaturismo@yahoo.com.brArtigo

João Batista de
Brito e o Bangüê

Com o derrame diário de escritores 
no mercado, a faculdade de Letras se 
transformou numa espécie de cartório 
que autentica a ambição dos neófitos, 
funciona como se fosse um curso de 
Direito linguístico para jovens e adultos 
que ignoram o fato de que ali nada há 
relevante para se assimilar sobre o ato 
de escrever ou mesmo sobre as sutilezas 
marginais do idioma. Letras, em muitas 
instituições, praticamente, é um curso 
técnico sobre línguas e literatura. 

Ao concluir a jornada acadêmica, re-
ceberão um triste diploma de burocratas, 
castiços que terão como destino imediato 
o magistério. Enlutados na beca negra, 
assassinaram a própria criatividade com 
uma dose fatal de arsênico. Li um artigo 
do crítico e jornalista José Castello classi-

ficando Letras como a última opção para 
alguém que deseja escrever, eu concordo. 
Hoje, se formos separar o joio do trigo, 
constataremos que a maioria dos que se 
anunciam como autores não passam de 
corvos obcecados por rankings edito-
riais, em busca da fama e do panteão dos 
best-sellers.

Porém, o que o curso de Letras tem 
a ver com o trabalho do Diego Moraes? 
Nada. Letras é a tabuada e Diego é a 
subversão do vernáculo. Ele integra uma 
geração que encontrou na literatura a 
expressão passional, usando a vantagem 
tecnológica do novo século para abrir os 
próprios caminhos.

Twitter, Facebook e todas as ferra-
mentas das Redes Sociais servem como 
outdoors para poemas, prosa poética e 

aforismos. Impactam. Não é incomum 
observarmos escritores consagrados, 
como Fernando Morais, curtindo pelo 
Faceos posts do destemido Diego. 
Como autor, ele está em construção, 
exercitando a tenacidade num reali-
ty show que a Internet nos permite 
observar ao vivo. Às vezes, é possível 
compará-lo a um Schopenhauer acor-
dando de bom humor. Tal qual o velho 
filósofo, Diego desconstrói hipocrisias e 
ilusões que são fabricadas para sabo-
tar a liberdade em nome da virtude. 
Aparentemente, assume uma postura 
apolítica, mas sua verve carrega um 
engajamento espontâneo, está sintoni-
zada com a realidade. Não é banal, há 
uma obsessão em domar a selvageria 
feroz do pensamento pela escrita.

A ex-drimeira dama dos Estados 
Unidos, Nancy Reagan, angustiada com 
a morte de seu marido Ronald Rea-
gan em 2004, procurou o pastor Billy 
Graham e perguntou se algum dia iria 
encontrar na eternidade Reagan, que 
foi o grande amor de toda a vida. E o 
pastor confidenciou que sim, deixando 
um alívio para a primeira dama, que 
partiu agora no último dia 6 de março.

Nascida Anne Frances Robbins, 
em Nova York, em 6 de julho de 1921, 
adotou o nome artístico Nancy Davis, 
quando atuou em vários filmes de 
Hollywood nas décadas de 40 e 50, 
onde conheceu o futuro marido Ronald, 
também ator e que mais tarde se torna-
ria presidente dos EUA.

Filha única de Kenneth Seymour 
Robbins (1894–1972) e Edith Luckett 
(1888–1987), que se divorciaram pou-
co tempo após o nascimento da filha. 
Em 1929, a mãe de Nancy casou-se 
com o político Loyal Davis e a nova fa-
mília se mudou para Chicago. A relação 
entre Nancy e seu padrasto era como 
de pai e filha e ele resolveu adotá-la em 
1935, alterando-lhe o nome de Anne 
Frances Robbins para Nancy Davis, 
e mais tarde ao se casar com Ronald, 
acrescentou o Reagan. 

Em Nova York, cidade natal iniciou 
a carreira de atriz profissional e se con-
sagrou na Broadway. Em 1949 foi para 
a Califórnia onde fechou contrato com 
os estúdios da Metro-Goldwyn-Mayer. 
Pela MGM, Nancy atuou em 11 produ-
ções, fazendo o tipo “mãe responsável” 
e “mãe jovem”. Sua carreira cinemato-
gráfica começou com algumas figura-
ções em The Doctor and the Girl, estre-
lando Glenn Ford e em East Side, West 
Side, estrelado por Barbara Stanwyck.
Durante sua carreira, Nancy também 
atuou no Screen Actors Guild por cerca 
de 10 anos, mas deixou o sindicato para 
dedicar-se ao marido.

Juntamente com o status social 
de Hollywood, Nancy também teve 
vários namoros e romances com atores 
famosos da indústria cinematográfica, 
dentre eles o ator Clark Gable, mas 
foi em novembro de 1949 que Nancy 
conheceu o grande amor de sua vida, 

Adeus à Nancy Reagan

Tenho em mãos a última edição do suplemento lite-
rário Correio das Artes, que traz um artigo do crítico de 
cinema João Batista de Brito.

Conheço João Batista há muitos anos, desde os anos 
1970, quando o curso de Letras ainda funcionava na antiga 
FAFI, na Av. Duarte da Silveira. Acompanho seus escritos 
pelo blog “Imagens Amadas”, por sinal, título de um livro 
seu sobre cinema, hoje, infelizmente, esgotado. Também 
leio suas publicações semanais no jornal Contraponto.

Desde então nutro o mais profundo respeito, admira-
ção e amizade por João. Por sua honestidade intelectual, por 
sua erudição e seriedade com que trata o cinema, a litera-
tura (principalmente a poesia) e os amigos, que, diga-se de 
passagem, não são poucos.

No artigo do Correio das Artes JBB fala do Cine Bangüê, 
do velho e do novo Cine Bangüê. Ao mesmo tempo em que 
se refere a diversos filmes exibidos naquele cinema, de cuja 
programação ele participou, juntamente com Heleno Cam-
pelo, tendo também participado, juntamente com Thamara 
Duarte e Renato Félix da programação do Cine Bangüê, nos 
anos 1990. Tão assídua e decisiva foi a participação de João 
nos destinos do Bangüê que a Funesc lhe fez justiça lançan-
do em livro uma coleção de suas críticas cinematográficas, 
“Passou no Bangüê”, em 1996. 

Muitos dos filmes citados por João, eu vi. O Bangüê 
fica bem próximo à minha casa e a ida ao cinema sempre 
foi meu programa preferido nas tardes de domingo. Dentre 
os filmes que lá vi, recordo-me bem de “Buena Vista Social 
Club”, este citado por João no seu artigo.

 Vi lá, também, um filme inesquecível, “Gabbeh”, de 
1995, uma produção franco-anglo-teuto-iraniana de Moh-
sen Makhmalbaf. Um daqueles filmes que só poderíamos 
ver no Bangüê, tão remoto era o seu apelo comercial. O 
filme conta a história de um tapete tecido por tribo nômade 
do deserto iraniano, cujo tema era a representação de uma 
longa relação amorosa. Uma particularidade: minha amiga 
Maria Zélia Pessoa também viu este filme e me presenteou 
com um pequeno tapete iraniano comemorando aquela 
preciosa experiência artística que partilháramos.

Outro filme inesquecível para mim, foi aquele que trata 
da transmissão do texto de Aristóteles pelo filósofo, médico, 
polímata muçulmano Abu al-Muhammad ibn Ahmad, que 
viveu em Córdoba, na época em que os árabes dominaram 
a península ibérica. Tornou-se conhecido no ocidente como 
Averróis e foi um grande conhecedor e comentarista de 
Aristóteles, cujos textos, aliás, foram redescobertos na Euro-
pa graças à ação premonitória dos árabes. O filme conta a 
história heroica da transferência desses textos para um ter-
reno seguro, longe da perseguição destruidora dos cristãos, 
que haviam recuperado o domínio sobre a Espanha. Sem a 
sua interferência não teríamos conhecido textos tão precio-
sos para a teoria poética e dramática no ocidente.

Mas nem tudo foi um mar de rosas na trajetória do 
Cine Bangüê. Ele conheceu a decadência, tendo “um proble-
mático funcionamento” como bem coloca o crítico João Ba-
tista. Lembro de várias vezes em que nos dirigimos àquela 
sala de espetáculos e não víamos o filme que estava anun-
ciado. Simplesmente a cópia não chegara a tempo para a 
exibição. E assim, pouco a pouco, o Bangüê foi chegando ao 
fim. As máquinas, o som, principalmente, nos causou muitos 
dissabores. Lembro-me quando da exibição festiva do filme 
“Lavoura Arcaica”, 2001, dirigido por Luiz Fernando Car-
valho. O fotógrafo paraibano Walter Carvalho, responsável 
pela bela fotografia do filme, era o convidado de honra para 
o lançamento do filme. O fiasco foi total. O velho cinema 
recusou-se a mostrar a bela obra de Carvalho em condições 
menos que perfeitas. Para minha sorte, já o tinha visto em 
Maceió, em condições satisfatórias.

Por isso, e muito mais que isso é que os cinéfilos de 
João Pessoa, João Batista liderando-os, saúdam com tanta 
alegria a inauguração do novo Bangüê. Estamos aguardando 
novas revelações, tanto nacionais como internacionais, que 
embelezem e alimentem nossas tardes de domingo e não só 
as de domingo, uma vez que a programação agora estende-
se por toda a semana.

A subversão do vernáculo

Crônica Alexandre Coslei - Observatório da Imprensa

FOTO: Reprodução/Intrenet

Ronald Reagan, o então presidente do 
Screen Actors Guild.

Os dois atores passaram a se en-
contrar mais frequentemente. Ronald 
Reagan estava obcecado pela ideia de 
casar-se com Nancy Davis, mas após o 
fim do casamento com a também atriz 
Jane Wyman, Reagan. Após três anos de 
namoro, Ronald pediu a mão de Nancy 
em casamento.

O casamento ocorreu em 4 de mar-
ço de 1952 com uma cerimônia formal 
distante dos olhares da mídia. Os úni-
cos convidados foram William Holden 
e sua esposa. Os frutos do casamento 
vieram logo: Patrícia Reagan Davis 
(nascida em 21 de outubro de 1952) e 
Ronald Prescott Reagan (nascido em 20 
de maio de 1958). Nancy Reagan tor-
nou-se madrasta de Maureen Reagan 
e Michael Reagan, filhos do primeiro 
casamento de Ronald.

Nancy Reagan assumiu como 
primeira-dama em Janeiro de 1981. 
Desde sua chegada a Casa Branca, 
demonstrou seu interesse em reformar 
a residência presidencial, que há anos 
encontrava-se descuidada e sem algu-
ma manutenção. Levantou fundos atra-
vés de doações privadas para a reforma 
da casa e encomendou uma nova Louça 
da Casa Branca, que não era trocada 
desde o governo de Romano projeto de 
restauração da louça foi concluído com 

cerca de 4.370 peças remodeladas e 
gasto de 209.508 dólares. 

A compra da nova louça, as re-
formas da Casa Branca, o vestuário 
caríssimo e até mesmo sua presença no 
Casamento de Diana Spencer e Charles, 
Príncipe de Gales provocaram ques-
tionamentos acerca de sua aparente 
indiferença quanto a situação econômi-
ca do País naquele período. A primeira-
dama organizou cerca de 56 jantares 
de estado em um período de apenas 
oito anos.  

Em 1987, Nancy Reagan organizou 
jantar para o primeiro líder soviéti-
co a visitar Washington, D.C, Mikhail 
Gorbachev. O jantar foi um verdadeiro 
sucesso e Nancy tornou-se uma das 
mais populares primeiras-damas dos 
Estados Unidos.

Em 1982 Nancy organizou a 
campanha Just Say No, contra as drogas 
que tornou-se a principal ocupação da 
primeira-dama e teve o apoio de vários 
líderes mundiais.

Durante uma das aulas sobre o 
abuso de drogas, Nancy foi questionada 
por um aluna que não sabia o que dizer 
caso drogas lhe fossem oferecidas. Ao 
que Nancy respondeu: “Just Say No” 
(Basta dizer Não). A citação é conside-
rada até hoje uma das citações mais 
famosas da década de 1980. 

Em 1988, Nancy tornou-se a pri-
meira primeira-dama a participar da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, 
perante a qual ela falou sobre o narco-
tráfico.

Depois de deixar a Casa Branca, 
a ex-primeira-dama criou em 1989 a 
Nancy Reagan Foundation de combate 
ao uso de drogas. 

Em 1994, Ronald foi diagnosticado 
com Mal de Alzheimer, vindo a falecer 
em 2004, tendo recebido funeral de 
estado de sete dias.  

Depois de mais de 12 anos de 
viuvez, Nancy Reagan falece de insufi-
ciência cardíaca na sua casa em Bel-Air, 
na cidade de Los Angeles, na Califórnia, 
no último dia 6 de março, partindo com 
a certeza do que disse o pastor Graham, 
que ela iria se encontrar com Ronald 
Reagan, o eterno amor de sua vida.
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Fomento

A comunicação e 
as manifestações

Em cartaz

ÁRVORES

     Humor 

Val Fonseca

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942] 
 Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa 
do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇO

FM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Reserva Especial MPB
8h - Programação Musical
12h - Fala, Paraíba!
14h - Programação Musical
16h - Menu 105
18h - Tabajara Esporte
19h- Voz do Brasil
20h - Futebol
22h - Programação Musical

AM
0h - Madrugada na Tabajara
4h - Aquarela Nordestina
6h - Jornal Estadual
7h - Primeira Bola
8h - Big Show do Bolinha
11h - Bola na Rede
12h - Fala, Paraíba!
14h - A tarde é nossa
17h - Ponto de Equilíbrio
19h - Voz do Brasil
20h - Futebol
22h - E por falar em saudade

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Rádio Tabajara

As recentes manifestações contra a corrupção e o momento 
que o Brasil vive levantam um debate sobre a comunicação nos 
dias de hoje. Um debate que não deva se estender às redes sociais 
porque se trataria de uma metalinguagem, um intertexto ou inter-
genericidade, uma vez que pretendo refletir exatamente sobre o 
papel das redes sociais neste cenário.

Se voltarmos alguns anos na jovem vida da democracia brasi-
leira, veremos que este é o governo em que de fato o uso das redes 
sociais se massificou no País. Muitas das grandes manifestações 
organizadas em todo o Brasil de forma concomitante foram agen-
dadas por meio do Facebook.

Papel igualmente relevante assumem as redes sociais nes-
te contexto, não apenas como diretório de eventos, mas também 
como ferramenta de comunicação e disseminação de informações 
paralelas acerca do processo que estamos enfrentando. Todos os 
dias, dezenas de denúncias oficiosas, umas verdadeiras, outras fal-
sas, chegam ao nosso WhatsApp ou aparecem nas nossas linhas 
do tempo. Este fenômeno está constituindo por uma via uma nova 
forma de acesso a informação e por outra uma batalha de cons-
truções ideológicas que têm impacto influenciador nas mentes dos 
cidadãos.

Utilizando-se da máxima de que os meios de comunicação em 
massa no país maquiam informações, os produtores destes conte-
údos, muitos vezes inverídicos sobre pessoas públicas e até anôni-
mas que se fazem públicas em função dos seus papéis sociais e da 
divulgação de seus nomes na rede, conseguem interpelar pessoas e 
construir espectadores.

A internet enquanto espaço democrático da informação é um 
legado que nos servirá como bússola por muitos tempos, mas a li-
berdade de expressão também tem seus limites e estas condutas 
podem criar embates e um círculo do ódio entre quem pensa dife-
rente virtualmente.

Ainda analisando a comunicação neste contexto e as novas 
ferramentas da informação, é interessante destacar como as asses-
sorias de imprensas e mesmo as fontes compreenderam a sistemá-
tica da produção da notícia e passaram a produzir os conteúdos 
e até obrigar os veículos a utilizá-los em determinados contextos. 

No início de 2015, o Instituto Lula controlou todas as infor-
mações que seriam divulgadas sobre o câncer que o ex-presidente 
teve. As informações eram divulgadas no site do Instituto com fo-
tografias feitas pela assessoria para alcançar o objetivo desejado, 
que aquele fato fosse noticiado da melhor forma para a assesso-
ria. Como o assunto se tratava de um caso sério com uma figura 
pública, os veículos de comunicação se viram obrigados a divulgar 
aquele fato exatamente com o material produzido pela assessoria.

Hoje o Instituto Lula vê sua imagem desconstruída exatamen-
te por uma estratégia de comunicação parecida. As fases da ope-
ração Lava Jato foram informadas para os canais midiáticos pelas 
forças do poder público que as executavam antes de serem veicula-
das para surtir o melhor efeito. Quando o juiz federal Sérgio Moro 
divulgou escutas telefônicas de teor comprometedor entre Lula e a 
presidente Dilma, ele o fez também em um momento estratégico, 
utilizando o espaço midiático para atingir um objetivo desejado. O 
vídeo do agente da Polícia Federal, o “japonês” Newton Ishii, con-
vidando pessoas a participar da luta contra a corrupção também é 
mais um exemplo do alcance da estratégia de comunicação que não 
passa mais tão somente pela grande mídia.

Isto mostra como os recursos da comunicação em fase de no-
vas ferramentas e de estratégias se expandiram e podem não estar 
mais somente nas mãos dos grandes veículos jornalísticos. Mas é 
bom relembrar que o jornalismo ainda escuta os dois lados.

Inscrições abertas para o 
50 Prêmio Energias na Arte

Literatura em destaque

Estão abertas até o dia 29 de 
abril as inscrições da quinta edição do 
Prêmio Energias na Arte, uma parceria 
do Instituto Tomie Ohtake e a EDP, em-
presa que atua nas áreas de geração, 
distribuição, comercialização e servi-
ços de energia, com o apoio do Institu-
to EDP, organização que coordena os 
projetos socioambientais do Grupo. 

Idealizado para estimular a 
produção artística contemporâ-
nea, o prêmio é voltado a jovens 
artistas de todo o Brasil, nas-
cidos ou residentes no País há 
pelo menos dois anos, com idade 
entre 18 e 27 anos. A iniciativa, 
além da premiação, contempla 
uma série de atividades ao longo 
do ano, como cursos, palestras, 
workshops em regiões brasileiras 
onde o acesso à arte contemporâ-
nea é mais restrito.

A partir desta edição, os portfó-
lios serão aceitos somente via online. 
Outra novidade da premiação é um 
guia com sugestões sobre organiza-
ção e apresentação de um trabalho 
de arte. Em formato PDF, o material 
pode ser consultado gratuitamente, 
como fonte a respeito de processo de 
montagem de portfólios.

O júri desta 5ª edição do Prê-
mio será composto por: Beatriz 

A professora e cronista Ana Adelaide Peixoto estreia no mundo da 
literatura lançando dois livros na Fundação Casa de José Américo, nesta sex-
ta-feira (1º), às 19h. As obras de crônicas com os títulos “Brincos, prá que te 
quero?” e “De Paisagens e de outras tardes” recebem o apoio da FCJA.

Segundo a autora¸ o livro “Brincos, prá que te quero?” é composto 
por crônicas que passeiam pela memória pessoal, íntima. “Estórias das 
minhas vivências - infância, adolescência, vida. Uma certa saia cinzenta, 
um rock, um amor, uma saudade....”,  destaca. O livro é apresentado pela 
professora de literatura e atriz Lúcia Sander, hoje radicada em Brasília. 

Evento

Lemos, Fernanda Albuquerque, 
Galciani Neves, Júlia Lima, Marcius 
Galan e Rodrigo Martins.

Os dez finalistas recebem o 
acompanhamento da equipe de 
jurados para orientar a produção 
dos trabalhos, oportunidade única 
a artistas jovens.  Além de apoiar o 
percurso artístico destes seleciona-
dos no processo de realização das 

obras, este acompanhamento imple-
menta os critérios para a escolha dos 
três vencedores. 

O Prêmio culmina com a expo-
sição dos trabalhos dos 10 finalistas 
no Instituto Tomie Ohtake, quando, 
na inauguração, serão anunciados os 
três premiados, que receberão uma 
bolsa para realizar uma residência 
artística no Brasil ou exterior. 

Rafael Melo
Jornalista

O Instituto Tomie Ohtake é um dos parceiros da iniciativa e fica localizado em São Paulo

FOTO: Divulgação

BATMAN VS SUPERMAN - A ORIGEM DA JUSTIÇA (EUA 2016). 
Gênero: Ação.  Duração: 151 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Zack Snyder. Com Ben Affleck, Henry Cavill e Jesse 
Eisenberg. Sinopse: Após os eventos de O Homem de Aço, 
Superman (Henry Cavill) divide a opinião da população 
mundial. Enquanto muitos contam com ele como herói e 
principal salvador, vários outros não concordam com sua 
permanência no planeta. Bruce Wayne (Ben Affleck) está 
do lado dos inimigos de Clark Kent e decide usar sua força 
de Batman para enfrentá-lo. Enquanto os dois brigam, 
porém, uma nova ameaça ganha força. CinEspaço3/3D: 
14h30, 17h30 e 20h30 (LEG). Manaíra5/3D: 13h45, 17h, 
20h15 e 23h30 (LEG). Manaíra9/3D: 12h30, 15h45, 19h e 
22h15 (LEG). Manaíra10/3D: 14h45, 18h e 21h15 (LEG). 
Mangabeira1/3D: 12h30, 15h45, 19h  (DUB) e 22h15 
(LEG).  Mangabeira5/3D: 14h30, 17h 45 (DUB) e 21h (LEG).  
Tambiá4: 14h20, 17h20 e 20h20 (DUB). Tambiá6/3D: 
14h30, 17h30 e 20h30 (DUB).

A BRUXA (EUA 2016). Gênero:  Terror. Duração: 92 min. 
Classificação: 16 anos. Direção: Robert Eggers. Com 
Anya Taylor Joy, Ralph Ineson e Kate Dickie. Sinopse: 
Nova Inglaterra, década de 1630. O casal William e 
Katherine leva uma vida cristã com suas cinco crianças 
em uma comunidade extremamente religiosa, até serem 
expulsos do local por sua fé diferente daquela permitida 
pelas autoridades. A família passa a morar num canto 
isolado, à beira do bosque, sofrendo com a escassez 
de comida. Um dia, o bebê recém-nascido desaparece. 
Teria sido devorado por um lobo? Sequestrado por uma 
bruxa? Enquanto buscam respostas à pergunta, cada 
membro da família seus piores medos e seu lado mais 
condenável. CinEspaço1: 14h30 19h30 (LEG). Manaíra1: 

19h30 e 21h50 (DUB). Mangabeira4: 21h45 (DUB). 
Tambiá1: 16h45 e 20h45 (DUB).

A SÉRIE DIVERGENTE: CONVERGENTE (EUA 2016). Gênero: 
Ficção Científica. Duração: 121 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Robert Schwentke. Com Shailene Woodley, Theo 
James e Ansel Elgort. Sinopse: Após a mensagem de Edith 
Prior ser revelada, Tris, Quatro, Caleb, Peter, Christina e Tori 
deixam Chicago para descobrir o que há além da cerca. Ao 
chegarem lá, eles descobrem a existência de uma nova 
sociedade. CinEspaço1:  17h e 21h20 (LEG). Manaíra4: 14h 
(DUB) e 16h40, 22h20 (LEG). Manaíra6: 20h45 (DUB). 
Manaíra7: 22h (LEG). Manaíra11: 13h15, 15h16, 16h, 
18h01, 20h46, 21h30 e 23h31 (LEG). Mangabeira3: 16h 
e 21h25 (DUB). Tambiá2: 14h, 16h20, 18h40 e 21h (DUB).

ZOOTOPIA: ESSA CIDADE É O BICHO (EUA 2016). Gênero: 
Animação. Duração: 108 min. Classificação: livre. Direção: 
Byron Howard e Rich Moore. Com Ginnifer Goodwin, Jason 
Bateman e Idris Elba. Sinopse: Judy Hopps é a pequena 
coelha de uma fazenda isolada, filha de agricultores 
que plantam cenouras há décadas. Mas ela tem sonhos 
maiores: pretende se mudar para a cidade grande, 
Zootopia, onde todas as espécies de animais convivem 
em harmonia, na intenção de se tornar a primeira coelha 
policial. Judy enfrenta o preconceito e as manipulações 
dos outros animais, mas conta com a ajuda inesperada 
da raposa Nick Wilde, conhecida por sua malícia e suas 
infrações. A inesperada dupla se dedica à busca de um 
animal desaparecido, descobrindo uma conspiração que 
afeta toda a cidade. CinEspaço4: 13h50, 15h50, 18h, 20h 
e 22h (DUB). Manaíra2: 13h30 (DUB). Manaíra4: 19h40 
(DUB). Manaíra6/3D:13h, 15h30 e 18h15. Manaíra7/

3D:14h15, 16h45 e 19h30 (DUB). Mangabeira3: 13h30 
e 18h45 (DUB). Mangabeira4/3D: 14h, 16h30 e 19h15 
(DUB). Tambiá5/3D: 14h, 16h10, 18h20 e 20h30 (DUB).

KUNG FU PANDA3 (EUA 2016). Gênero: Animação. Duração: 
95 min. Classificação: livre. Direção: Jennifer Yuh, Ales-
sandro Carloni. Com Jack Black, Dustin Hoffman e Kate 
Hudson. Sinopse: O sumido pai de Po resolve visitar o filho 
e levá-lo para uma reunião familiar. No meio da confra-
ternização, no entanto, o panda guerreiro é surpreendido 
por um espantoso vilão e recorre aos velhos amigos para 
treinar os moradores locais a fim de combater o ser 
malvado.  Manaíra3: 12h45 (DUB). Manaíra8: 14h10 e 
16h30  (DUB). Mangabeira2: 13h e 15h15 (DUB). Tambiá3: 
14h20 e 16h20 (DUB). 

O JOVEM MESSIAS (EUA 2016). Gênero: Ficção Científica. 
Duração: 121 min. Classificação: 12 anos. Direção: Cyrus 
Nowrasteh. Com Adam Greaves-Neal, Sean Bean e Vincent 
Walsh. Sinopse: Aos sete anos, Jesus vive com sua família 
em Alexandria, Egito, onde eles fugiram para evitar o 
massacre de crianças pelo Rei Herodes de Israel. Jesus 
sabe que seus pais, José e Maria, mantêm segredos 
sobre seu nascimento e o tratamento que o faz diferente 
de outros garotos. Seus pais, porém, acreditam que 
ainda é cedo para lhe contar a verdade de seu milagroso 
nascimento e seu propósito. Com a morte do Rei, eles 
resolvem voltar para sua terra natal, Nazaré, sem saber 
que o herdeiro do trono, o novo rei, é como seu pai e está 
determinado a matar Jesus, ao mesmo tempo em que ele 
descobre a verdade sobre a sua vida. CinEspaço2:  14h, 
16h30, 19h e 21h30. Manaíra2: 16h15 (LEG) e 18h50 
e 21h30 (DUB).

Professora estreia na literatura com 
lançamento de dois livros na FCJA



Diversidade

FOTOS: DivulgaçãoA UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 30 de março de 2016

A Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc) realiza, 
desta sexta-feira (1º) ao dia 
3 de abril, mais uma edição 
do projeto Interatos – Mostra 
e Formação Permanente de 
Teatro, Dança e Circo. O evento 
conta com espetáculos de gru-

pos paraibanos e contempla três linguagens 
artísticas, o teatro a dança e o circo. A primeira 
atração é o espetáculo teatral ‘Razão Para 
Ficar’, que será apresentado nesta sexta-feira 
(1º), às 20h.

Já no sábado (2), o Balé da Cidade de 
Campina Grande apresenta ‘Frestas, Fôlego 
e Pele’, às 20h. No domingo (3), às 17h, a Cia. 
Lua Crescente sobe ao palco com ‘As Engraxa-
dinhas’.

Todas as apresentações acontecem no 
Teatro Paulo Pontes do Espaço Cultural José 
Lins do Rego. Os ingressos para cada espe-
táculo custam R$ 10 (inteiro) e R$ 5 (meia 
entrada).

Interatos é uma iniciativa da Funesc. A 
primeira edição aconteceu em setembro de 
2015. O objetivo é contemplar os três segmen-
tos das artes cênicas, alternando o palco entre 
atrações locais, nacionais ou internacionais, 
mensalmente.

Proposta - A iniciativa surge com o objeti-
vo de dar visibilidade e dinamizar a produção 
de circo, dança e teatro no Estado, em suas 
mais diversas expressões, além de contribuir 
para nortear a formação de qualidade de 
estudantes, professores, artistas amadores e 
profissionais nos três segmentos. 

Outro ponto é a formação de público, a 
partir da oferta de espetáculos variados e de 
qualidade para as diversas faixas de idade. 
A curadoria do Projeto Interatos é realizada 
pelas coordenações de Dança, Circo e Teatro, 
levando em consideração o cadastro de artis-
tas realizado pela Fundação. 

Sinopses
‘Razão Para Ficar’ - Espetáculo teatral 

construído a partir de depoimentos de oito 
mulheres, egressas do Hospital Psiquiátrico 
Juliano Moreira, em João Pessoa. Após um 
longo período de internamento, passaram a 
viver em um Serviço Residencial Terapêutico. 
O SRT é um espaço de acolhimento cuja meta 
é promover uma gradativa inclusão social e o 
desenvolvimento da autonomia de seus mo-
radores. No entanto, a ausência de projetos 
que viabilizem a interação entre as residentes 
e a comunidade, bem como o preconceito 
existente entre a população do bairro onde 
essas casas estão inseridas, terminam por 
dificultar a construção de uma reinserção 
social bem-sucedida.

 A dramaturgia do espetáculo, construí-
da a partir das vozes dessas oito mulheres 
internas e de trechos de obras literárias de 
Clarice Lispector, poemas de Adélia Prado e 
Lisbeth Lima, busca evidenciar os processos 
de internamento de mulheres e as consequên-
cias de um regime de internação que elimina 
os sujeitos, tratados como pacientes. 

O espetáculo
A ideia de montagem de um espetáculo 

que partilha experiências de isolamento e 
discute os processos de internação psiquiátri-
ca surgiu a partir da leitura da tese de Thalyta 
Lima, que desenvolveu uma pesquisa entre 
os anos de 2008 e 2010 sobre as histórias de 

Projeto Interatos apresenta espetáculos de teatro, dança e circo em abril

Linguagens diversas
vida e o processo de reinserção social de oito 
mulheres egressas de um hospital psiquiátrico, 
hoje moradoras do Serviço Residencial Tera-
pêutico de João Pessoa, modelo inspirado na 
reforma psiquiátrica. 

‘Frestas, Fôlego e Pele’ - Inquietação. 
Estranhamento. Reflexão. Essas três palavras 
bem que poderiam dar sentido à jornada que o 
bailarino e coreógrafo Romero Mota empreen-
deu há alguns anos. A partir de uma parada 
estratégica em seu percurso como criador, o 
artista fez, por força das circunstâncias, um 
caminho rumo a si mesmo que passou pela 
observação crítica de sua relação com aquilo 
que o define como criador: a dança.

Nesse período, enquanto se dedicava ao 
estudo do movimento em um outro nível – o 
da formação acadêmica em Educação Física 
–, Mota viu com distanciamento o processo 
criativo na dança, ora com estranhamento, ora 
com nostalgia, mas sempre com um desejo de 
ir além de tudo que já tinha feito. Uma obser-
vação através das frestas que essa etapa lhe 
permitiu. Foram momentos em que refletiu so-
bre seu método e, movido pela inquietação que 

isso gerou, travou uma batalha consigo mesmo, 
ora negando, ora aceitando a missão de criador.

Passado esse período de incubação, voltou 
munido de uma vontade de devastar ainda 
mais o óbvio e apostar num trabalho cada vez 
menos engessado pelas regras, sejam da dança 
clássica, sejam da própria dança contemporâ-
nea, terreno que lhe deu reconhecimento. 

Frestas, fôlego e pele traz, em sua essência, 
um espírito modificador das engrenagens da sua 
dança. Nesse novo processo criativo, onde contou 
com jovens bailarinos das mais diversas idades 
e formações, Romero Mota apostou naquilo que 
a crise pode trazer de útil à arte: o novo. Mas um 
novo sem obrigação. Um novo com o único com-
promisso que arte deve ter: a expressão.

As Engraxadinhas
É um espetáculo que homenageia as 

mulheres palhaças, no qual se faz uma 
releitura de grandes esquetes tradicionais, 
que tanto brilharam nas mãos dos mestres 
palhaços. Elas que, quase nunca aparecem 
no picadeiro com a responsabilidade do 
ser palhaças, vem agora aos poucos con-

n Projeto Interatos – Teatro, dança e circo – 10 a 3 de abril
Sexta-feira (1/4) 
n 20h – Espetáculo: Razão Para Ficar (teatro)
Sábado (2/4) 
n 20h – Espetáculo: Frestas, Fôlego e Pele (dança)
Domingo (3/4)
n 17h – Espetáculo: As Engraxadinhas (circo) – ingressos 
limitados
n Local: Teatro Paulo Pontes (Espaço Cultural)
n Ingressos: R$ 10 (inteiro) e R$ 5 (meia-entrada)
A venda de ingressos é feita na bilheteria do local das apre-
sentações, com uma hora de antecedência.
n Informações: 3211-6225 / 3211-6214

Serviço

O Projeto Quartas Acústicas rece-
be hoje, na Sala Paulo Pontes, no 
Teatro Municipal Severino Cabral, a 
cantora Lara Sales que apresenta o 
show “20 anos blues”. 

A cantora diz que o show “irá 
adentrar no universo sensível da 
alma feminina” através de músicas 
eternizadas nas interpretações de 
mulheres como Elis Regina, Gal Cos-
ta e Dalva de Oliveira, embora can-
ções de Tom Jobim, Caetano Veloso 
e Paulinho da Viola também sejam 
interpretadas.

“20 anos blues tem o objetivo de 
passear pelos sentimentos femi-
ninos, que depois de aprender 
com os percalços da caminhada 
diária, se sente verdadeiramente 
mulher, com suas dores e intui-
ções próprias”, explica Lara.

O Projeto Quartas Acústicas, 
uma realização da Associação 
Amigos do Teatro Municipal 
Severino Cabral/Teatro Munici-
pal Severino Cabral, em parceria 

com a PMCG, através da Secreta-
ria de Cultura e Agência Munici-
pal de Desenvolvimento – AMDE 
tem início às 20 horas. Os ingres-
sos estão à venda aos preços de 
R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 
(meia entrada).

Lara Sales se apresenta no Quartas 
Acústicas com o show “20 anos blues”

Revelação na 
nova música 
paraibana, a 
artísta Lara 

Sales promete 
um show cheio 
de emoções e 

homenagens às 
divas da cena 

musical do Brasil

quistando um espaço que até então era 
exclusivo dos homens.

 Apresentando com maestria e respeito a 
mais bela das heranças deixadas no circo, as 
esquetes e gags, que por muitos anos arran-
caram gargalhadas e aplausos de todos os 
espectadores pelo mundo.

Espetáculo “As 
Engraxadinhas”, 

da Companhia Lua 
Crescente (E) e o 
número “Frestas, 
Fôlego e Pele” (D), 
do Balé de Campina 

Grande 



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de construção diversos, mediante requisição diária 

e periódica - pronta entrega.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 

Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1002.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do 
Vice Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice Prefeito 04.122.2008.2007 
- Manter atividades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.00 - Secretaria de Finanças 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 
04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de 
Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 
- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter atividades de implantação núcleos técnicos 
educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do Programa de Merenda Escolar 
12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 
- Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - 
Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2026 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter ativi-
dades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar 
- Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2030 
- Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.2032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 
- Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades 
das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São 
João e Festas Populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto 
Incentivo a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo 
Tempo e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de 
apoio, capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades 
da Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Ma-
tadouro e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores 
rurais 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades 
da Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação 
pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 
26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 
- Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de 
Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria 
de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da 
Secretaria de Planejamento 3390.30.01 - Material de consumo 4490.51.00 - Obras e instalações

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00009/2016 - 01.03.16 - RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP - R$ 19.429,00
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de construção diversos - requisição diária e periódica 

- pronta entrega - Sec. Educação.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2016.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 

Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1002.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do 
Vice Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice Prefeito 04.122.2008.2007 
- Manter atividades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.00 - Secretaria de Finanças 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 
04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de 
Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 
- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter atividades de implantação núcleos técnicos 
educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do Programa de Merenda Escolar 
12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 
- Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - 
Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2026 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter ativi-
dades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar 
- Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2030 
- Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.2032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 
- Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades 
das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São 
João e Festas Populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto 
Incentivo a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo 
Tempo e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de 
apoio, capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades 
da Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Ma-
tadouro e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores 
rurais 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades 
da Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação 
pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 
26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 
- Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de 
Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria 
de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da 
Secretaria de Planejamento 3390.30.01 - Material de consumo 4490.51.00 - Obras e instalações

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00010/2016 - 01.03.16 - A & M COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- R$ 501.751,19
CT Nº 00011/2016 - 01.03.16 - RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP - R$ 22.600,50
 

 ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2016.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 

Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1002.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do 
Vice Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice Prefeito 04.122.2008.2007 
- Manter atividades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.00 - Secretaria de Finanças 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 
04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de 
Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 
- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter atividades de implantação núcleos técnicos 
educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do Programa de Merenda Escolar 
12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 
- Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - 
Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2026 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter ativi-
dades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar 
- Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2030 
- Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.2032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 
- Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades 
das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São 
João e Festas Populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto 
Incentivo a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo 
Tempo e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de 
apoio, capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades 
da Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Ma-
tadouro e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores 
rurais 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades 
da Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação 
pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 
26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 
- Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de 
Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria 
de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da 
Secretaria de Planejamento 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00029/2016 - 01.03.16 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 45.465,20

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de tonner e cartuchos para impressoras - originais e recarga -, 

e rolo e tinta para duplicador.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2016.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de Sapé: 

01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1002.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral do Municí-
pio 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do Vice Prefeito 
04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice Prefeito 04.122.2008.2007 - Manter ativi-
dades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 04.122.1002.2009 
- Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 04.00 - Secretaria de Finanças 
04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 04.125.1002.2015 - Manter atividades 
da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter 
atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 
12.122.1002.2017 - Manter atividades dos Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter ativida-
des de implantação núcleos técnicos educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do 
Programa de Merenda Escolar 12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos 
FNDE 12.361.2011.2021 - Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter 
atividades da educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação 
básica - Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na 
Escola 12.361.2011.2026 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter 
atividades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte esco-
lar - Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2030 
- Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.2032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 - 
Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades das 
bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, grupos 
folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São João e Festas 
Populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto Incentivo a Leitura 
27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo Tempo e Ginástica 07.00 
- Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de apoio, capacitação, projetos 
e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades da Secretaria de Agricultura 
e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Matadouro e Mercado Público 
20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores rurais 08.00 - Secretaria de 
Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades da Secretaria de Meio Ambiente 
e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação pública 15.452.2001.2051 - Manter 
atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 26.782.2003.2055 - Manter atividades 
de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 - Departamento Municipal de Transito 
04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 
24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planeja-
mento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da Secretaria de Planejamento 3390.30.01 - Material 
de consumo 3390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00015/2016 - 01.03.16 - JESSICA TRAJANO SABINO - R$ 57.230,00

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de frutas e verduras diversas - pronta entrega.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2016.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 

Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1002.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do 
Vice Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice Prefeito 04.122.2008.2007 
- Manter atividades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.00 - Secretaria de Finanças 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 
04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de 
Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 
- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter atividades de implantação núcleos técnicos 
educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do Programa de Merenda Escolar 
12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 
- Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - 
Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2026 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter ativi-
dades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar 
- Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2030 
- Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.2032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 
- Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades 
das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São 
João e Festas Populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto 
Incentivo a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo 
Tempo e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de 
apoio, capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades 
da Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Ma-
tadouro e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores 
rurais 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades 
da Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação 
pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 
26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 
- Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de 
Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria 
de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da 
Secretaria de Planejamento 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00013/2016 - 01.03.16 - JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO - R$ 13.062,00
CT Nº 00014/2016 - 01.03.16 - LILIANNE DE FREITA FELIX - R$ 9.873,00

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de água mineral - bitijão de 20 litros e garrafas de 500 ml -, 

mediante requisição periódica.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2016.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 

Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1002.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do 
Vice Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice Prefeito 04.122.2008.2007 
- Manter atividades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.00 - Secretaria de Finanças 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 
04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de 
Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 
- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter atividades de implantação núcleos técnicos 
educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do Programa de Merenda Escolar 
12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 
- Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - 
Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2026 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter ativi-
dades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar 
- Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2030 
- Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.2032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 
- Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades 
das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São 
João e Festas Populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto 
Incentivo a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo 
Tempo e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de 
apoio, capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades 
da Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Ma-
tadouro e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores 
rurais 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades 
da Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação 
pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 
26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 
- Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de 
Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria 
de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da 
Secretaria de Planejamento 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00035/2016 - 10.03.16 - SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS - ME - R$ 114.400,00

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de gás de cozinha GPL - botijão de 13 e 45 kg recarga -, mediante 

requisição periódica.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2016.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 

Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1002.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do 
Vice Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice Prefeito 04.122.2008.2007 
- Manter atividades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.00 - Secretaria de Finanças 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 
04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de 
Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 
- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter atividades de implantação núcleos técnicos 
educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do Programa de Merenda Escolar 
12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 
- Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - 
Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2026 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter ativi-
dades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar 
- Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2030 
- Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.2032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 
- Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades 
das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São 
João e Festas Populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto 
Incentivo a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo 
Tempo e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de 
apoio, capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades 
da Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Ma-
tadouro e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores 
rurais 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades 
da Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação 
pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 
26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 
- Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de 
Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria 
de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da 
Secretaria de Planejamento 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00016/2016 - 01.03.16 - REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA - R$ 64.210,00

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de refeições e lanches diversos, mediante requisição diária e 

periódica - pronta entrega.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 

Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1002.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do 
Vice Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice Prefeito 04.122.2008.2007 
- Manter atividades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.00 - Secretaria de Finanças 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 
04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de 
Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 
- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter atividades de implantação núcleos técnicos 
educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do Programa de Merenda Escolar 
12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 
- Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - 
Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2026 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter ativi-
dades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar 
- Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2030 
- Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.2032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 
- Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades 
das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São 
João e Festas Populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto 
Incentivo a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo 
Tempo e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de 
apoio, capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades 
da Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Ma-
tadouro e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores 
rurais 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades 
da Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação 
pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 
26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 
- Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de 
Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria 
de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da 
Secretaria de Planejamento 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00017/2016 - 01.03.16 - CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA - R$ 121.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de horas máquinas e trator para corte de terra na execução de diversos ser-
viços em diferentes áreas do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00040/2016. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no 
orçamento vigente 2016 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016. PARTES CONTRATANTES: Prefei-
tura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00176/2016 - 21.03.16 - ALMAQ - ALUGUEL DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 556.500,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00040/2016, que objetiva: Locação de horas 
máquinas e trator para corte de terra na execução de diversos serviços em diferentes áreas do 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALMAQ - ALUGUEL 
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 556.500,00.

Guarabira - PB, 21 de Março de 2016
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00011/2016
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00011/2016, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de serviços de transporte de médicos e equipes 
pertencentes aos Postos de Saúde da Zona Rural do Município de Ingá, no dia 13/04/2016 às 9:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 12/04/2016.

 Ingá(PB), 29 de março de 2016.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00012/2016
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que rea-

lizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00012/2016, DO TIPO MENOR PREÇO 
GLOBAL, objetivando a contratação de serviços de transporte de pacientes do Município de Ingá, 
para tratamento de saúde em hospitais da cidade de Campina Grande, no dia 13/04/2016 às 14:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 12/04/2016.

 Ingá(PB), 29 de março de 2016.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2016
A Prefeitura Municipal de Ingá, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2016, DO TIPO MENOR PRE-
ÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades das 
diversas Secretarias do Município de Ingá, no dia 18/04/2016 às 9:00 horas, na Sala de Licitações 
deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 13/04/2016.

 Ingá(PB), 29 de março de 2016.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

BRASTEX S/A – CNPJ nO 09.258.807/0001-01
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO/E

Pelo presente edital convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária e Extraordinária, às 8 horas do dia 29/04/2016 na sede social, quando serão tratados os 
seguintes assuntos: 1)Aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras 
relativas ao exercício findo em 31/12/2015; 2) Consolidação dos Estatutos Sociais; 3) Outros assun-
tos de interesse social. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na 
sede social, os documentos a que se refere o art. 133, da Lei 6.404/76. João Pessoa, 28/03/2016. 
Humberto Soares de Oliveira – Presidente do Conselho de Administração.

CONPEL CIA NORDESTINA DE PAPEL- CNPJ/MF N.º09.116.278/0001-01
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, nos termos do artigo 133, inciso II, da Lei n.º 6.404/1976, ficam os Senhores 
Acionistas da empresa CONPEL CIA NORDESTINA DE PAPEL,informados de que se encontra 
à disposição na sede administrativa da Companhia, sito à Rodovia BR 101, Km 06,S/N., Vale do 
Gramame, no município do Conde – Estado da Paraíba, a cópia das demonstrações financeiras 
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, bem como as demaisdocumen-
tações complementares.Curitiba– PR, 28 de março de 2016.

Cristiano Ciriaco Delgado
Diretor Presidente

PROCESSO Nº: 0801097-73.2014.4.05.8200 - MONITÓRIA
AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

RÉU: JEFFERSON SANTOS DE MORAES 
3ª VARA FEDERAL - JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO

EDITAL DE CITAÇÃO (ID. 4058200.803259)
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ART. 232, IV, C.P.C.

OBJETO: Cobrança da quantia de R$ 65.488,45 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e 
oito reais e quarenta e cinco centavos), mais juros, custas e demais acréscimos legais.

FINALIDADE: CITAÇÃO de JEFFERSON SANTOS DE MORAES - CPF 701.887.974-40, nos 
termos do art. 1.102b, do CPC, para pagar a dívida reclamada no prazo de 15 (quinze) dias, ou, 
querendo, oferecer embargos, independente da segurança do juízo, contadas do escoamento do 
prazo de 20 (vinte) dias, constantes do presente edital.

ADVERTÊNCIA: “O autor ingressou com o feito eletronicamente. A resposta a essa ação também 
terá de ser feita de modo eletrônico (Atos nº 112/2010 e 276/2010, do TRF 5ª Região). Os advoga-
dos devem efetuar o cadastro no endereço eletrônico https://pje.trf5.jus.br/pje/PessoaAdvogado/
avisoCadastro.seam e assinar o termo de compromisso no primeiro acesso ao sistema de Processo 
Judicial Eletrônico - PJe, sendo obrigatória a utilização de CERTIFICAÇÃO DIGITAL.”

OBSERVAÇÃO: Não tendo o réu condições econômicas de contratar um advogado, poderá 
comparecer à Defensoria Pública da União, para patrocinar sua defesa.

PUBLICIDADE: e como não foi possível ser(em) citado(a)(s) pessoalmente o(a)(s) ré(u)(s) 
JEFFERSON SANTOS DE MORAES - CPF 701.887.974-40, por se encontrar(em) residindo em 
lugar incerto e não sabido (art. 231, II, do C.P.C), conforme consta dos autos, é expedido o presente, 
sendo o mesmo afixado na sede deste Juízo, publicado uma vez no Diário da Justiça e duas vezes 
em jornal de grande circulação dentro do prazo máximo de quinze dias (art. 232, II e III, do C.P.C), 
mediante o qual fica(m) devidamente citado(s).

Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba. Eu, Sandreane 
Disney Ferreira de Araújo, Servidora, o digitei. E eu, Rita de Cássia Monteiro Ferreira, Diretora da 
Secretaria da 3ª Vara, o conferi.

CRISTIANA MARIA COSTA GARCEZ 
Juíza Federal Titular da 3ª Vara

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016

CONTRATO Nº 102/2016 - Contratado(a): Comercial Medeiros Ltda - ME. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelado de eletroeletrônicos diversos. Valor Contratado: R$ 62.080,00.Recursos: 
Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Eq. e Mat. Permanente. Vigência: 
16/03/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 104/2016 - Contratado(a): Vende Tudo Magazine Ltda. Objeto: Prestar o for-
necimento parcelado de eletroeletrônicos diversos. Valor Contratado: R$ 413.534,60.Recursos: 
Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Eq. e Mat. Permanente. Vigência: 
16/03/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 16 de março de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016

CONTRATO Nº 105/2016 - Contratado(a): Wanderly Soares de Souza - EPP. Objeto: Prestar 
o fornecimento parcelado de material de artesanato diversos. Valor Contratado: R$ 141.011,90.
Recursos: Próprios e FNAS. Classificação: Secretaria de Educação; Secretaria do Trabalho e 
Assistência Social; Fundo Municipal da Assistência Social – FMAS - Mat. de Consumo. Vigência: 
16/03/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 16 de março de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016

CONTRATO Nº 106/2016 - Contratado(a): Berg Indústria e Comércio de Confecções Ltda. 
Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de lençóis diversos. Valor Contratado: R$ 8.720,00.Re-
cursos: Próprios, FNDE e FNAS. Classificação: Diversas Secretarias - Mat. de Consumo. Vigência: 
18/03/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 107/2016 - Contratado(a): MD Distribuidora Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelado de lençóis diversos. Valor Contratado: R$ 3.320,00.Recursos: Próprios, FNDE e FNAS. 
Classificação: Diversas Secretarias - Mat. de Consumo. Vigência: 18/03/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 18 de março de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016

CONTRATO Nº 108/2016 - Contratado(a): Expansão Médica Ltda. Objeto: Prestar o forneci-
mento parcelado de curativo biológico. Valor Contratado: R$ 91.400,00.Recursos: Próprios e SUS. 
Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Mat. de Consumo. Vigência: 23/03/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 109/2016 - Contratado(a): Tecnocenter Materiais Médicos Hospitalares Ltda. 
Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de curativo biológico. Valor Contratado: R$ 103.250,00.
Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde - Mat. de Consumo. Vigência: 
23/03/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 23 de março de 2016
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PREGÃO 5/00012/2016
Nº. CONTRATO 000022/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - CNPJ Nº 03.517.351/0001-62.
Objeto: Aquisição de pneus, câmara de ar e coleto, destinados aos veículos pertencentes e a 

disposição do Município de Pedra Branca-PB.
Valor: R$ 283.340,00 (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e quarenta reais).
Data do Contrato: 29 de março de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PREGÃO 5/00013/2016
Nº. CONTRATO 000023/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: JOSE ALMAIR PEREIRA - ME - CNPJ Nº 18.562.663/0001-65.
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza de uso doméstico e pessoal, destinados a varias 

secretarias. 
Valor: R$ 234.009,50(duzentos e trinta e quatro mil, nove reais e cinquenta centavos).
Data do Contrato: 29 de março de 2016
Vigência: 31/12/2016

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Constitucional
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Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016438
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COM DE 
ALIMENTOS
CPF/CNPJ: 024290173/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$5.437,43
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016439
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COM DE 
ALIMENTOS
CPF/CNPJ: 024290173/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$5.437,43
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016440
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COM DE 
ALIMENTOS
CPF/CNPJ: 024290173/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$6.831,83
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016481
Responsavel.: QUINTANS E QUINTANS LTDA
CPF/CNPJ: 002518194/0002-28
Titulo: DUP VEN MER INDR$281,63
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 017100
Responsavel.: UTILAR UTIL UTIL DOMESTICAS LT
CPF/CNPJ: 009267083/0001-54
Titulo: DUP VEN MER INDR$90,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016510
Responsavel.: VAUNER SOUSA AZEVEDO 08687528434
CPF/CNPJ: 019753678/0001-73
Titulo: DUP VEN MER INDR$304,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 017494
Responsavel.: WS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 040962045/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.060,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016467
Responsavel.: WS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 040962045/0001-61
Titulo: DUP VEN MER INDR$440,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016468
Responsavel.: WTC E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 009599610/0001-28
Titulo: DUP VEN MER INDR$465,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016392
Em razao de que os supracitados devedores naoforam en-
contrados 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 juridicasacima citadas a virem 
pagar, ou darem por escritoasrazoesquetem,neste1o. 
Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, nesta 
Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, apartirdesta 
data,sobpenadeseremosreferidos titulos PROTESTA-
DOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,30/03/2016
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADRIANO CESAR BARBOSA PAREDES
CPF/CNPJ: 007534574-90
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.140,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016509
Responsavel.: COMERCIAL DE ALIMENTOS E J C LTDA
CPF/CNPJ: 009148787/0001-08
Titulo: DUP VEN MER INDR$5.543,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 017007
Responsavel.: DIANA SOUSA ARAUJO WANDERLEY
CPF/CNPJ: 034540584-65
Titulo: CED CRE BAN INDR$9.485,42
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo: 2016 - 016349
Responsavel.: FATIMA DE LOURDES FONSECA 
DA SILVA
CPF/CNPJ: 011997444-41
Titulo: DUP VEN MER INDR$300,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016380
Responsavel.: GEISA MARIA GALVAO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 236695944-34
Titulo: DUP VEN MER INDR$834,16
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016469
Responsavel.: HELIANE GOMES BRITO
CPF/CNPJ: 089768474-58
Titulo: DUP VEN MER INDR$146,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 015892
Responsavel.: ISSAC WESLEY PAULINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 022119961/0001-52
Titulo: DUP VEN MER INDR$946,58
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 014929
Responsavel.: JOSE RICKSON DE MEDEIROS 
SANTANA ME
CPF/CNPJ: 018840761/0001-17
Titulo: DUP VEN MER INDR$351,21
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 017498
Responsavel.: MARAJO COMERCIO E TRANSPORTES
CPF/CNPJ: 041146861/0005-93
Titulo: DUP VEN MER INDR$146,20
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 009626
Responsavel.: MILLE ANNI DOS SANTOS LIMA ME - MIL
CPF/CNPJ: 013988363/0001-29
Titulo: DUP VEN MER INDR$591,09
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 015630
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COM DE 
ALIMENTOS
CPF/CNPJ: 024290173/0001-50
Titulo: DUP VEN MER INDR$5.325,32
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Responsavel.: JOSELITA SILVA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 827149754-53
Titulo: DUP VEN MER INDR$54,31
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 013705
Responsavel.: JOSILENE LUCAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 062669344-69
Titulo: DUP VEN MER INDR$80,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 015807
Responsavel.: JOSE VICENTE G. DE LIMA J.EIRE
CPF/CNPJ: 023770395/0001-07
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.100,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016317
Responsavel.: JESSICA GOMES DA SILVA 40488930847
CPF/CNPJ: 022364369/0001-16
Titulo: DUP VEN MER INDR$361,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016595
Responsavel.: JOELMAR BARBOSA MARQUES
CPF/CNPJ: 021492534-02
Titulo: DUP VEN MER INDR$200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 013714
Responsavel.: KARLA SERRA PEREIRA DE FIGUEI-
REDO
CPF/CNPJ: 054272614-94
Titulo: DUP VEN MER INDR$450,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 015804
Responsavel.: LAILSON LUIZ VAZ DA SILVAME
CPF/CNPJ: 014831478/0001-78
Titulo: DUP VEN MER INDR$370,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016597
Responsavel. :  MARLI CANDIDO FRANCISCO 
80651941415
CPF/CNPJ: 021742850/0001-35
Titulo: DUP VEN MER INDR$697,81
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016088
Responsavel.: MARLI CANDIDO FRANCISCO
CPF/CNPJ: 021742850/0001-35
Titulo: DUP VEN MER INDR$209,44
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 015858
Responsavel.: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DANTAS
CPF/CNPJ: 011040344-41
Titulo: DUP VEN MER INDR$100,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016574
Responsavel.: RONALDO ANTONIO DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 074596074-01
Titulo: DUP VEN MER INDR$231,75
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 012640
Responsavel.: S A COMERCIO VAREJISTA DEC PRE
CPF/CNPJ: 021859719/0001-52
Titulo: DUP VEN MER INDR$339,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016713
Responsavel.: PLANCON PLANEJAMENTO CONS-
TRUCO
CPF/CNPJ: 017268623/0001-42
Titulo: DUP VEN MER INDR$112,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016550
Responsavel.: RIVALDO SEVERINO ARAUJO
CPF/CNPJ: 042499394-56
Titulo: DUP VEN MER INDR$286,45
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016191
Responsavel.: SYLAR PARTICIPACOES E CONSUL-
TORIA E
CPF/CNPJ: 013135222/0001-63
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.719,13
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016680
Responsavel.: SILAS DIAS BRAVO
CPF/CNPJ: 322249998-52
Titulo: DUP VEN MER INDR$208,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016584
Responsavel.: SA EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 011953550/0001-41
Titulo: DUP VEN MER INDR$110,97
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016575
Responsavel.: SA EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 011953550/0001-41
Titulo: DUP VEN MER INDR$203,43
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016582
Responsavel.: VALDEMIR FERREIRA MARQUES
CPF/CNPJ: 374576164-20
Titulo: DUP VEN MER INDR$106,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 015938
Responsavel.: WILSON PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 013944329/0001-52
Titulo: DUP VEN MER INDR$626,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 015737
Responsavel.: VANIA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 310110108-52
Titulo: DUP VEN MER INDR$100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016549
Responsavel.: VANILSON DA SILVA COSTA 917146
CPF/CNPJ: 023305146/0001-40
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.810,43
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016512
Responsavel.: ZURIEL CADE MOREIRA
CPF/CNPJ: 017653628/0001-99
Titulo: DUP VEN MER INDR$800,96
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016609
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,29/03/2016
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

Souto
Serviço notarial e registral
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Praca 1817, 40 -Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
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Responsavel.: CICAP CONSTRUCOES E INCORP LTDA
CPF/CNPJ: 022609933/0001-13
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.620,26
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016266
Responsavel.: CELIA RICARDA CANDIDO AMORIM
CPF/CNPJ: 001821804-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$220,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016556
Responsavel.: CARLOS EDUARDO DONTAL
CPF/CNPJ: 170370708-74
Titulo: DUP VEN MER INDR$215,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016561
Responsavel.: COMPORT CONSTRUCOES PROJE-
TOS E ORCA
CPF/CNPJ: 008730491/0001-38
Titulo: DUP VEN MER INDR$4.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016234
Responsavel.: CAIO LUA MENDES ARAUJO
CPF/CNPJ: 038818823-59
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.413,55
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016364
Responsavel.: CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
EGITO E
CPF/CNPJ: 022524692/0001-00
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.094,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 015785
Responsavel.: CEP CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 007275766/0001-28
Titulo: DUP VEN MER INDR$590,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 015732
Responsavel.: ELETRICA CABO & FIO EIRELI
CPF/CNPJ: 015353128/0001-06
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.133,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016705
Responsavel.: EDGAR JACOB NOBREGA D MARAIS
CPF/CNPJ: 098715374-92
Titulo: DUP VEN MER INDR$800,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016571
Responsavel.: EDUARDO KOCHI - ME
CPF/CNPJ: 011950311/0001-38
Titulo: DUP PRES SER INR$288,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016517
Responsavel.: EUNICE CRISTINA AMORIM DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 441606584-15
Titulo: DUP PRES SER INR$360,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 015915
Responsavel.: EDUARDO KOCHI - ME
CPF/CNPJ: 011950311/0001-38
Titulo: DUP PRES SER INR$178,57
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016516
Responsavel.: FRANCISCO ARGENILDO DE FI-
GUEIREDO B
CPF/CNPJ: 526598604-91
Titulo: IND CONDOMINIOR$85,00
Apresentante: RESIDENCIAL ACQUAVILLE
Protocolo: 2016 - 016176
Responsavel.: FRANCISCO ARGENILDO DE FI-
GUEIREDO B
CPF/CNPJ: 526598604-91
Titulo: IND CONDOMINIOR$85,00
Apresentante: RESIDENCIAL ACQUAVILLE
Protocolo: 2016 - 016174
Responsavel.: FRANCISCO ARGENILDO DE FI-
GUEIREDO B
CPF/CNPJ: 526598604-91
Titulo: IND CONDOMINIOR$85,00
Apresentante: RESIDENCIAL ACQUAVILLE
Protocolo: 2016 - 016175
Responsavel.: FF MATEUS CONST.INCORP.E EMP.
LTDA
CPF/CNPJ: 011511228/0001-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$400,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016265
Responsavel.: FF MATEUS CONST.INCORP.E EMP.
LTDA
CPF/CNPJ: 011511228/0001-62
Titulo: DUP VEN MER INDR$350,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016267
Responsavel.: HAJA CONSTRUCOES CIVIS LTDA.
CPF/CNPJ: 012481237/0001-10
Titulo: DUP VEN MER INDR$160,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 015808
Responsavel.: HAJA CONSTRUCOES CIVIS LTDA.
CPF/CNPJ: 012481237/0001-10
Titulo: DUP VEN MER INDR$160,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 015809
Responsavel.: JOSILDA SALGUEIRO BAPTISTELLA 
- ME
CPF/CNPJ: 022880473/0001-63
Titulo: DUP VEN MER INDR$703,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016046
Responsavel.: JPA AGENCIA DE VIAGNES E TU-
RISMO RE
CPF/CNPJ: 019663464/0001-06
Titulo: DUP PRES SER INR$142,10
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016551
Responsavel.: JOSINALDO DE LIMA SILVA ME
CPF/CNPJ: 014797352/0001-24
Titulo: DUP VEN MER INDR$959,93
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016653
Responsavel.: JAILSON LIRA DUTRA CHAVES
CPF/CNPJ: 038769164-29
Titulo: DUP VEN MER INDR$600,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2016 - 016566

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Habitação, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia – LP para Pavimentação do Estacionamento 
do Parque Municipal Turístico da Praia do Jacaré, situado no Bairro do Jacaré, Cabedelo-PB.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza, de higiene pessoal, descartáveis e 

utensílios de cozinha diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 

Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1002.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do 
Vice Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice Prefeito 04.122.2008.2007 
- Manter atividades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.00 - Secretaria de Finanças 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 
04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de 
Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 
- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter atividades de implantação núcleos técnicos 
educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do Programa de Merenda Escolar 
12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 
- Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - 
Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2026 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter ativi-
dades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar 
- Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2030 
- Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.2032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 
- Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades 
das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São 
João e Festas Populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto 
Incentivo a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo 
Tempo e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de 
apoio, capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades 
da Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Ma-
tadouro e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores 
rurais 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades 
da Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação 
pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 
26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 
- Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de 
Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria 
de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da 
Secretaria de Planejamento 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00018/2016 - 01.03.16 - CAVALCANTE E CIA LTDA - R$ 90.148,60
CT Nº 00019/2016 - 01.03.16 - COMERCIAL MEDEIROS LTDA - R$ 8.700,00
CT Nº 00020/2016 - 01.03.16 - CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME 

- R$ 11.040,00
CT Nº 00021/2016 - 01.03.16 - JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME - R$ 8.689,00
CT Nº 00022/2016 - 01.03.16 - MAYER E GUIMARAES LTDA - ME - R$ 35.440,00

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de expediente e didáticos diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2016.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 

Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1002.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do 
Vice Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice Prefeito 04.122.2008.2007 
- Manter atividades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.00 - Secretaria de Finanças 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 
04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de 
Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 
- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter atividades de implantação núcleos técnicos 
educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do Programa de Merenda Escolar 
12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 
- Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - 
Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2026 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter ativi-
dades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar 
- Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2030 
- Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.2032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 
- Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades 
das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São 
João e Festas Populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto 
Incentivo a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo 
Tempo e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de 
apoio, capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades 
da Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Ma-
tadouro e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores 
rurais 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades 
da Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação 
pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 
26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 
- Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de 
Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria 
de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da 
Secretaria de Planejamento 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00031/2016 - 10.03.16 - COMERCIAL MEDEIROS LTDA - R$ 21.307,00
CT Nº 00032/2016 - 10.03.16 - JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME - R$ 161.930,50
CT Nº 00033/2016 - 10.03.16 - WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP - R$ 45.032,00

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais gráficos diversos - adesivo, banner, cartilha, faixa, 

cartão, encadernação e plastific.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 

Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1002.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do 
Vice Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice Prefeito 04.122.2008.2007 
- Manter atividades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.00 - Secretaria de Finanças 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 
04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de 
Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 
- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter atividades de implantação núcleos técnicos 
educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do Programa de Merenda Escolar 
12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 
- Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - 
Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2026 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter ativi-
dades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar 
- Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2030 
- Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.2032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 
- Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades 
das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São 
João e Festas Populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto 
Incentivo a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo 
Tempo e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de 
apoio, capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades 
da Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Ma-
tadouro e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores 
rurais 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades 
da Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação 
pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 
26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 
- Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de 
Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria 
de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da 
Secretaria de Planejamento 3390.30.01 - Material de consumo 3390.39.01 - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00023/2016 - 01.03.16 - GRÁFICA FUTURA LTDA - R$ 1.200,00
CT Nº 00024/2016 - 01.03.16 - GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA - R$ 20.180,00
CT Nº 00025/2016 - 01.03.16 - JESSICA TRAJANO SABINO - R$ 4.195,00
CT Nº 00026/2016 - 01.03.16 - MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME - R$ 18.450,00
CT Nº 00027/2016 - 01.03.16 - MMS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME - R$ 660,00
CT Nº 00028/2016 - 01.03.16 - PERFILGRAFICA LTDA ME - R$ 8.086,00

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material escolar correspondendo a kit com mochila e materiais didáticos 

diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de Sapé: 

06.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.306.2010.2019 - Manter atividades do 
Programa de Merenda Escolar 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - Salário 
Educação 12.361.2011.2026 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.365.2011.2032 
- Manter atividades de educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter 
atividades de apoio a creches - FNDE 12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil 
Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 
3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00036/2016 - 17.03.16 - PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA - R$ 529.900,00

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de confecção de móveis projetados - quatro expositores, um 

armário e uma bancada.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2016.
DOTAÇÃO: Convênio nº 01/2016 - ENERGISA e Recursos Próprios do Município de Sapé: 

06.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 13.391.2015.1024 - Construir/Equipar 
Complexo Cultural “Memorial Eu” 13.391.2015.2037 - Manter atividades dos Memoriais “Augusto 
dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 3390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
4490.52.01 - Equipamentos e Materiais Permanente

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00037/2016 - 22.03.16 - REAL MARCENARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 

LTDA - R$ 22.500,00

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais de construção diversos, mediante requisição diária e periódica - pronta entrega; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RILDO CAVALCANTI FERNANDES 
JUNIOR - EPP - R$ 19.429,00.

Sapé - PB, 01 de Março de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materiais de construção diversos - requisição diária e periódica - pronta entrega - Sec. Edu-
cação; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A & M COMÉRCIO 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 501.751,19; RILDO CAVALCANTI FERNANDES 
JUNIOR - EPP - R$ 22.600,50.

Sapé - PB, 01 de Março de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 45.465,20.

Sapé - PB, 01 de Março de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de ton-
ner e cartuchos para impressoras - originais e recarga -, e rolo e tinta para duplicador; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: JESSICA TRAJANO SABINO - R$ 57.230,00.

Sapé - PB, 01 de Março de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de frutas e verduras diversas - pronta entrega; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JOSÉ CARLOS BARBOSA MONTEIRO - R$ 13.062,00; LILIANNE DE 
FREITA FELIX - R$ 9.873,00.

Sapé - PB, 01 de Março de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2016, que objetiva: Aquisição par-
celada de água mineral - bitijão de 20 litros e garrafas de 500 ml -, mediante requisição periódica; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SILVONETE BARBOSA DOS 
SANTOS - ME - R$ 114.400,00.

Sapé - PB, 10 de Março de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
gás de cozinha GPL - botijão de 13 e 45 kg recarga -, mediante requisição periódica; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL 
LTDA - R$ 64.210,00.

Sapé - PB, 01 de Março de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
refeições e lanches diversos, mediante requisição diária e periódica - pronta entrega; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA 
- R$ 121.000,00.

Sapé - PB, 01 de Março de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais de limpeza, de higiene pessoal, descartáveis e utensílios de cozinha diversos; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: CAVALCANTE E CIA LTDA - R$ 90.148,60; 
COMERCIAL MEDEIROS LTDA - R$ 8.700,00; CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 
LTDA - ME - R$ 11.040,00; JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME - R$ 8.689,00; MAYER E 
GUIMARAES LTDA - ME - R$ 35.440,00.

Sapé - PB, 01 de Março de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materiais de expediente e didáticos diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: COMERCIAL MEDEIROS LTDA - R$ 21.307,00; JOÃO BATISTA DA ROCHA 
RIBEIRO - ME - R$ 161.930,50; WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP - R$ 45.032,00.

Sapé - PB, 10 de Março de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materiais gráficos diversos - adesivo, banner, cartilha, faixa, cartão, encadernação e plastific; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GRÁFICA FUTURA LTDA - R$ 
1.200,00; GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA - R$ 20.180,00; JESSICA TRAJANO SABINO - R$ 
4.195,00; MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME - R$ 18.450,00; MMS COMERCIO E SERVIÇO LTDA 
ME - R$ 660,00; PERFILGRAFICA LTDA ME - R$ 8.086,00.

Sapé - PB, 01 de Março de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: Aquisição de material 
escolar correspondendo a kit com mochila e materiais didáticos diversos; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: PBF GRÁFICA & TEXTIL LTDA - R$ 529.900,00.

Sapé - PB, 17 de Março de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2016, que objetiva: Execução dos serviços 
de confecção de móveis projetados - quatro expositores, um armário e uma bancada; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: REAL MARCENARIA INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - R$ 22.500,00.

Sapé - PB, 22 de Março de 2016
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00009/2016, para Locação de veículos destinados a diversas secretarias do Muni-
cípio de Ibiara, conforme edital e HOMOLOGO o seu objeto ao Sr. Jose de Sousa Neto, CPF nº 
141.035.754-68 vencedor do item 01 com o valor mensal de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos 
reais), o Sr. Herbeth Rodrigues Feitosa Leite, CPF nº 496.589.304-25 vencedor do item 02 com o 
valor mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o Sr. Francisco Alves Araruna, CPF nº 012.927.608-
18, vencedor do item 03 com o valor mensal de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) e o Sr. 
Valdemiro Tavares de Lucena, CPF nº 237.097.404-44, vencedor do item 04 com o valor mensal 
de R$ 9.750,00 (nove mil e setecentos e cinquenta reais), conforme análise e julgamento das 
propostas de preços dos licitantes.

Ibiara - PB, 29 de Marçode 2016.
Pedro Feitoza Leite

JAPUNGU AGROINDUSTRIAL S.A.
CNPJ 09.357.997/ 0001 - 06

NIRE 2530000029 5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO / AVISO

Ficam convocados os Senhores acionistas desta sociedade para se reunirem em Assembléias 
Gerais Ordinária e Extraordinária – AGO/AGE, que se realizarão cumulativamente às 10 horas do 
dia 29 de abril de 2016, na sede social, na Fazenda Japungu, s/nº, Santa Rita - PB, CEP 58.300-
970, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: na AGO: I – Aprovação do Relatório da 
Administração, Demonstrações Financeiras e Resultado do Exercício, referentes ao exercício social 
findo em 31/12/2015, e do parecer dos Auditores Independentes; II – Fixação da remuneração dos 
Administradores; e na AGE: I – Alterações Estatutárias e outros assuntos de interesse da sociedade. 
AVISO – Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a 
que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76. Santa Rita – PB, 29 de março de 2016. Almiro Carlos 
Ferro – Diretor Superintendente.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

COMUNICADO – CONTINUIDADE DOS TRABALHOS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2015

A CPL convoca os interessados para dar prosseguimento aos trabalhos referente a TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00014/2015, que objetiva: Contratação de Empresa, especializada em construção 
civil para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos no Sítio Oity, Itatuba/PB, 
cuja sessão publicada será realizada no dia 04 de Abril de 2016 às 09h00min horas, no mesmo 
local anteriormente divulgado. 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, 28 de Março de 2016
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00002/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00002/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de medicamentos diversos; RATIFICO o corres-
pondente procedimento em favor de: PADRÃO DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. HOSP. PADRE 
CALLOU LTDA - R$ 2.260.207,40.

Sapé - PB, 01 de Março de 2016
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO - Secretário
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ENGEMAX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ: 22.256.973/0001-29,localizado(a) 
a: AVENIDA PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ;bairro: BESSA; município de JOAO PESSOA/PB; 
CEP: 58035-340, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “L.I=EDIFICACAO MULTIFAMILIAR COM 
16 APTOS (PREDIO)=IT:2MIHOES=AC:946,72M²=NE:09=L/ATV: RUA INES PESSOA DA SILVA, 
QD 200, LT 24, JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA-JP, 1ªPUB, 22256973000129.”; a ser realizadano 
município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001557/TEC/LI-4712 
de 15/03/2016. [#Prot: 624/2016]

ELYANE MACEDO DE OLIVEIRA-ME, CNPJ: 17.789.480/0001-14,localizado(a) a: RUA BANCARIO 
ANTONIO SEVERINO DA SILVA;bairro: JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA; município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58051-460, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº153/14,PROC.
Nº024/14=COMER. VAR. DE COMB.(GASOLINA, ETANOL, DIESEL S-500 E DIESEL S-10) 
LUBRI=IT:50MIL=AC:160M²=NE:02=L/ATV:R. PRESIDENTE, S/N - CENTRO-SOLEDADE-
-PB=1ªPUBL.”; a ser realizadano município de SOLEDADE/PB; CEP: 58155-000, conforme processo 
Nº 2016-001564/TEC/LO-1762 de 16/03/2016. [#Prot: 625/2016]

L. A. LUCAS III & CIA LTDA., CNPJ: 08.035.873/0001-41,localizado(a) no bairro: CENTRO; município 
de PRATA/PB; CEP: 58550-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “RLO=N°979/2014 PROC. 
2014-1136 COME. DE COMB. EM GERAL- GLP E LUBRIFICANTES- IT=50MIL=AC=125M²=NE=5-
1°PUB.-CNPJ:08035873/000141-L/ATV. AV.ANANIANO RAMOS GALVAO, N°286, CENTRO-PRATA/
PB=NURECG=”; a ser realizadano bairro: CENTRO; município de PRATA/PB; CEP: 58550-000, 
conforme processo Nº 2016-001572/TEC/LO-1763 de 16/03/2016. [#Prot: 626/2016]

RC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, CNPJ: 14.932.986/0001-42,localizado(a) no bairro: 
ZONA URBANA; município de MAMANGUAPE/PB; CEP: 58280-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=COMER. VAR. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GE-
RAL E MADEIRA SERRADA=IT:40MIL=AC:350,38M²=NE:06=L/ATV:R. WALFREDO DE ALMEIDA E 
SILVA, Nº362-PLANALTO-MAMANGUAPE-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de /PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-001573/TEC/LO-1764 de 16/03/2016. [#Prot: 627/2016]

NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, CNPJ: 04.489.715/0001-00,localizado(a) no município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “REN. DA LO 
Nº1484/14/PROC.14-002538=SERVIÇO DE TOMOGRAFIA E RADEOTERAPIA=IT:10MILHÕES=
AC:2.925M²=NE:170=L/ATV: AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA,Nº557-B. DOS ESTADOS-JP/
PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-001582/TEC/LO-1765 de 16/03/2016. [#Prot: 628/2016]

RICARDO & BENTO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 04.235.100/0001-58,localizado(a) no município 
de MARIZOPOLIS/PB; CEP: 58819-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO=LOTEAMENTO RESIDENCIAL SEBASTIÃO ZUZU COM 73 LOTES=ENTRE:121
/360M²=IT:100MIL=AC:20.818,63M²=NE:01=L/ATV:LOTEAMENTO RESIDENCIAL SEBASTIÃO 
ZUZU-MALTA-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-001596/TEC/LI-4713 de 16/03/2016. [#Prot: 629/2016]

V. RAMOS COMÉRCIO DE AREIA LTDA, CNPJ: 10.171.943/0001-30,localizado(a) no bairro: ZONA 
RURAL; município de BOA VISTA/PB; CEP: 58123-000, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “RLO 
Nº2095/14=PROC.Nº14-2458=EXT. DE AREIA NO LEITO DO RIO BOA VISTA 5HA REF. PROC. DNPM 
Nº846.582/12 - IT=25MIL=NE=02 1ª TP -CNPJ 10171943000130 -L/ATV SÍTO S. BENTO - Z. RURAL 
- BOA VISTA/PB=NURECG=”; a ser realizadano bairro: ZONA RURAL; município de BOA VISTA/PB; 
CEP: 58123-000, conforme processo Nº 2016-001603/TEC/LO-1766 de 16/03/2016. [#Prot: 630/2016]

CONSTRUTORA HEMA LTDA, CNPJ: 08.566.846/0001-03,localizado(a) no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O=EDIFICACAO 
MULTIFAMILIAR COM 322 APTOS (PREDIO)IT:57.998.914,73=AC:52240,96MÂ²=NE:120=L/
ATV: RUA DR.DAMASQUINS MACIEL, LT 180, QD 19,BESSA-JP, 1ÂªPUB 08566846000103”; a 
ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-
001605/TEC/LO-1767 de 16/03/2016. [#Prot: 631/2016]

FOZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 09.565.229/0001-48,localizado(a) 
no bairro: ZONA RURAL; município de SAPE/PB; CEP: 58340-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação 
para a atividade: “R.L.I Nï¿½ 272/10,PROC.Nï¿½023/10=LOTEAMENTO RESIDENCIAL C/270 
LOTS=IT:600MIL=AREA 15HA=NE:04=L/ATV:FAZENDA SANTA LUZIA, LOT.JARDIM DOS POR-
TAIS 2Âª ETAPA,Z.RURAL, DE SAPE-PB.1ï¿½PUB.09565229000149”; a ser realizadano bairro: 
ZONA RURAL; município de SAPE/PB; CEP: 58340-000, conforme processo Nº 2016-001609/TEC/
LI-4714 de 16/03/2016. [#Prot: 632/2016]

FOZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 09.565.229/0001-48,localizado(a) 
no bairro: ZONA RURAL; município de SAPE/PB; CEP: 58340-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação 
para a atividade: “R.L.I Nï¿½ 272/10,PROC.Nï¿½023/10=LOTEAMENTO RESIDENCIAL C/897 
LOTS=IT:1MILHAO=AREA 30HA=NE:04=L/ATV:FAZENDA SANTA LUZIA,LOT. JARDIM ALTA 
VISTA 3ª ETAPA,Z.RURAL DE SAPE-PB.1ï¿½PUB.09565229000149”; a ser realizadano bairro: 
ZONA RURAL; município de SAPE/PB; CEP: 58340-000, conforme processo Nº 2016-001610/
TEC/LI-4715 de 16/03/2016. [#Prot: 633/2016]

PLURIMETAIS - IND. E COM. DE METAIS - EPP, CNPJ: 04.453.580/0002-04,localizado(a) no 
bairro: ZONA RURAL; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58100-000, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Ope-
ração para a atividade: “RLO=Nº 1200/2014 PROC.=2013-2455 PLURIMETAIS IND, E COM. DE 
METAIS-EPP - CNPJ-04.453.580/0002-04-IT=33.MIL AC=320m² NE=6 L/ATV=FAZ. NAVIO SITIO 
S.PEDRO CATOLE DE BOA VISTA C.GRANDE =NURECG=”; a ser realizadano bairro: ZONA 
RURAL; município de BOA VISTA/PB; CEP: 58123-000, conforme processo Nº 2016-001611/TEC/
LO-1768 de 16/03/2016. [#Prot: 634/2016]

MARIA ALDANY SILVA ALVES, CNPJ: 04.601.765/0001-38,localizado(a) a: RODOVIA BR 230;bairro: 
SÃO JOSÉ DA MATA; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58113-000, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Ope-
ração para a atividade: “LO=LI Nº 4165/2014 PROC.2014-7334 CONST. DE POSTO DE COMB. 
CNPJ=04.601.765/0001-38 IT=400.MIL AC=853,66 NE=03=G/C/C/B=40,05 UFRPB=M/M L/ATV=R. 
JUSTINO ALVES DE AZEVEDO, 42 CENTRO PUXINANA/PB=NURECG=”; a ser realizadano bairro: 
CENTRO; município de PUXINANA/PB; CEP: 58115-000, conforme processo Nº 2016-001612/TEC/
LO-1769 de 16/03/2016. [#Prot: 635/2016]

J S SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ: 06.942.101/0001-68,lo
calizado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a 
atividade: “LICENÇA DE INSTALAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR COM 12 APTS=IT:492MIL=AC:669
,75=NE:05=L/ATV: R. JOSÉ SIFRONIO DE OLIVEIRA MARIZ, S/N-QD.07-LT.256-CID. COLIBRIS-
-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-001618/TEC/LI-4716 de 17/03/2016. [#Prot: 636/2016]

RS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 10.425.278/0001-64,localizado(a) 
a: RUA ARQUITETO HERMENEGILDO DI LASCIO;bairro: TAMBAUZINHO; município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58042-140, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “L.I=EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR COM 45 UNDS (PREDIO)=IT:1.500.000,00=AC:1787=NE:18=LATV: RUA ELISIO 
JORGE DE BRITO, QD 100,LT 0216,JARDIM OCEANIA-JP, 1ªPUB. 10425278000164.”; a ser rea-
lizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001619/
TEC/LI-4717 de 17/03/2016. [#Prot: 637/2016]

RW CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 19.432.920/0001-07,localizado(a) a: AVENIDA 
GUARABIRA;bairro: MANAIRA; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58038-142, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR COM 04 APATS=IT:
250MIL=AC:207,08M²=NE:05=L/ATV:R. UNIVERSITÁRIO ADOLGO AUGUSTO BARBOSA,QD.132-
-LT.195-GRAMAME-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-001621/TEC/LO-1770 de 17/03/2016. [#Prot: 638/2016]

JG COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME, CNPJ: 06.317.686/0001-25,localiza
do(a) a: RUA DOUTOR SILVA MARIZ;bairro: CENTRO; município de SOUSA/PB; CEP: 58800-290, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=COMERCIO VAREJISTA DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL=AC:150m²= 1ªTX DE PUBLICAÇÃO=MUNICIPIO 
DE SOUSA/PB(NRPATOS)”; a ser realizadano endereço: RUA DOUTOR SILVA MARIZ; bairro: 
CENTRO; município de SOUSA/PB; CEP: 58800-290, conforme processo Nº 2016-001623/TEC/
LO-1771 de 17/03/2016. [#Prot: 639/2016]

EDMILSON JUSTINO DA SILVA - ME, CNPJ: 22.499.190/0001-76,localizado(a) no município 
de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA 
DE OPERAÇÃO=RECICLAGEM DE PAPELÃO, PLÁSTICO COM COMPRA E VENDAS NO 
LOCAL=IT:55MIL=AC:400M²=NE:02=L/ATV:R. DO MULTIRÃO, Nº260-V.NOVA-SANTA RITA-
-PB=1ªPUBL.”; a ser realizadano município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme processo 
Nº 2016-001624/TEC/LO-1772 de 17/03/2016. [#Prot: 640/2016]

POSTO VIP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA, CNPJ: 22.316.023/0001-42,lo
calizado(a) a: RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS;bairro: BESSA; município de 
JOAO PESSOA/PB; CEP: 58037-050, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Alteração para a atividade: “CORRECAO DA L.A 
Nº1947/15,PROC. Nº 5358/15=CORRECAO DO PRAZO DA VALIDADE DA L.A.”; a ser realizadano 
endereço: RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS; bairro: BESSA; município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58037-050, conforme processo Nº 2016-001630/TEC/LA-0601 de 17/03/2016. 
[#Prot: 641/2016]

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A, CNPJ: 08.343.492/0110-83,localizado(a) no município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “L.I=EDIFICACAO 
MULTIFAMILIAR COM 440 UNDS (CONDOMINIO RESIDENCIAL)=IT:30MILHOES=AC:2020
2,94M²=NE:25=L/ATV: AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA,S/N, QD, 086, LT 0358, 
TAMBAUZINHO-JP 1ªPUB.”; a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-001635/TEC/LI-4718 de 17/03/2016. [#Prot: 642/2016]

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A, CNPJ: 08.343.492/0110-83,localizado(a) no município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “L.I=EDIFICACAO 
MULTIFAMILIAR COM 550 UNDS (CONDOMINIO RESIDENCIAL)=IT:40MILHOES=AC:2536
5,35M²=NE:25=L/ATV: AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA,S/N, QD, 086, LT 0286, 
TAMBAUZINHO-JP 1ªPUB.”; a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, 
conforme processo Nº 2016-001636/TEC/LI-4719 de 17/03/2016. [#Prot: 643/2016]

GISELE SILVA DA COSTA (MADEIRÃO FREI DAMIÃO), CNPJ: 08.222.998/0001-80,localizado
(a) a: AV: RUI BARBOSA;bairro: CENTRO; município de GUARABIRA/PB; CEP: 58200-000, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Operação para a atividade: “LP/LI/LO=COMERCIO VAREJ. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
EM GERAL E VENDA DE MADEIRA E SEUS ARTEFATOS CNPJ.08222998000180 IT=60.MIL 
AC=640m² NE=6 L/ATV=R. RUI BARBOSA, 634 CENTRO GUARABIRA/PB=NURECG=”; a ser 
realizadano município de GUARABIRA/PB; CEP: 58200-000, conforme processo Nº 2016-001637/
TEC/LO-1773 de 17/03/2016. [#Prot: 644/2016]

AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEIS BOM DE PREÇO LTDA., CNPJ: 09.044.455/0001-83,localiz
ado(a) no bairro: ZONA RURAL; município de RIACHAO DO POCO/PB; CEP: 58348-000, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Operação para a atividade: “R.L.O Nº 1856/14,PROC. Nº317/14=COMER. VAREJISTA DE COM
BUSTIVEIS=IT:50MIL=AC:672M²=NE:11=L/ATV:RODOVIA BR 230,KM 77,1S/N - GRANJA APARE-
CIDA, ZONA RURAL, RIACHAO DO POÇO-PB.1ª PUB.”; a ser realizadano bairro: ZONA RURAL; 
município de RIACHAO DO POCO/PB; CEP: 58348-000, conforme processo Nº 2016-001638/TEC/
LO-1774 de 17/03/2016. [#Prot: 645/2016]

MARCOS ANTONIO DA SILVA, CPF: 931.085.244-53,domiciliado(a) no município de JOAO PES-
SOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O=EDIFICACAO MULTIFAMILIAR 
COM 04 APTOS=IT:250MIL=AC:204,50M²=NE:04=L/ATV:RUA GATO DO MATO, Nº 161, QD 
107, LT 0355, PARATIBE-JP, 1ª PUB.”; a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-001639/TEC/LO-1775 de 17/03/2016. [#Prot: 646/2016]

SOUSA BRANDAO CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA ME, CNPJ: 15.706.291/0001-05,lo
calizado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR COM 08 APATS=IT:400MIL=AC:659,35
M²=NE:08=L/ATV:R. DR. EFIGENIO BARBOSA DA SILVA, QD. 93- LT.68-JD. CID. UNIVERSITÁRIA-
-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme 
processo Nº 2016-001725/TEC/LO-1795 de 22/03/2016. [#Prot: 671/2016]

CANOAS ENERGIA RENOVAVEL S.A, CNPJ: 21.540.713/0001-18,localizado(a) no bairro: JUAZEI-
RINHO; município de JUAZEIRINHO/PB; CEP: 58660-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: 
“LICENÇA DE INSTALAÇÃO=LINHA DE TRANSMISSÃO=TENSÃO:68KV=EXTENSÃO:40KM=
IT:11MILHÕES=ÁREA:205M²=NE:100=L/ATV:SANTA LUZIA,S.JOSE DO SABUGI,JUNCO DO 
SERIDÓ,ASSUNÇÃO E JUAZERINHO-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de /PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-001734/TEC/LI-4724 de 22/03/2016. [#Prot: 672/2016]

REAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA, CNPJ: 05.929.519/0001-72,localizado
(a) a: .;bairro: CATOLÉ DO ROCHA; município de CATOLE DO ROCHA/PB; CEP: 58884-000, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº 1415/14,PROC.Nº 2245/14= FABRICACAO 
DE ARTIGOS DE ALUMINIO(PANELAS DE PRESSAO)=IT:180MIL=AC:650=NE:34=L/ATV:SITIO 
CATOLE DE BAIXO,Z.RURAL DE CATOLE DO ROCHA-PB.1ªPUB.”; a ser realizadano endereço: 
.; bairro: CATOLÉ DO ROCHA; município de CATOLE DO ROCHA/PB; CEP: 58884-000, conforme 
processo Nº 2016-001743/TEC/LO-1801 de 22/03/2016. [#Prot: 673/2016]

AUTO POSTO CALIFORNIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 04.116.842/0001-64,lo
calizado(a) a: RUA PRESIDENTE FLORIANO PEIXOTO;bairro: CENTRO; município de PATOS/PB; 
CEP: 58700-300, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº651/15,PROC.Nº5654/11=COM.
VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E G.L.P=IT:60MIL=AC:980M²=NE:9=L/ATV: 
RUA FLORIANDO PEIXOTO, S/N, CENTRO DE PATOS-PB, 1ªPUB.”; a ser realizadano endere-
ço: RUA PRESIDENTE FLORIANO PEIXOTO; bairro: CENTRO; município de PATOS/PB; CEP: 
58700-300, conforme processo Nº 2016-001750/TEC/LO-1802 de 22/03/2016. [#Prot: 674/2016]

AUTO POSTO CALIFORNIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 04.116.842/0001-64,lo
calizado(a) a: RUA PRESIDENTE FLORIANO PEIXOTO;bairro: CENTRO; município de PATOS/
PB; CEP: 58700-300, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente a Autorização Ambiental para a atividade: “A.A=TRANP.DE COMBUSTI-
VEIS PARA AUTOS, CAMINHÃO PLACA:OJX-6117/RN=PERCURSO:EM TODO ESTADO DA 
PARAIBA=IT:60MIL=NE:01, 1ªPUB.”; a ser realizadano endereço: EM TODO O ESTADO DA 
PARAIBA; município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001752/TEC/AA-3727 
de 22/03/2016. [#Prot: 675/2016]

SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - ME, CNPJ: 01.838.084/0001-08,localizado(a) no mu-
nicípio de /PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE 
OPERAÇÃO=COMER. ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATA NÃO METÁLICO=IT:5MIL=AC:
247M²=NE:01=L/ATV: R. ANTÔNIO GONÇALVES,Nº23-CENTRO-AROEIRAS-PB=1ªPUBLI.”; a 
ser realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001765/TEC/
LO-1803 de 23/03/2016. [#Prot: 676/2016]

ANTÔNIO DE SOUZA, CNPJ: 13.999.910/0001-71,localizado(a) a: RUA FLAVIO RIBEIRO;bairro: 
CENTRO; município de BELEM/PB; CEP: 58255-000, torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “REN. 
DA LO Nº505/14/PROC.13-7359=MARCENARIA=IT:1,00=ÁREA:150M²=NE:01=L/ATV:R. FLÁVIO 
RIBEIRO,Nº219-CENTRO-BELEM-PB=1PUBLI.”; a ser realizadano município de BELEM/PB; CEP: 
58255-000, conforme processo Nº 2016-001766/TEC/LO-1804 de 23/03/2016. [#Prot: 677/2016]

JAIME T. MOURA (POSTO PAULISTINHA), CNPJ: 09.352.634/0001-88,localizado(a) a: RUA 
MAURICIO TRAVASSOS MOURA;bairro: DISTRITO INDUSTRIAL; município de CAMPINA 
GRANDE/PB; CEP: 58105-563, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Alteração para a atividade: “LICENÇA DE 
ALTERAÇÃO=IMPLANTAÇÃO DE UM 01 TANQUE SUBTERRANEO COM PACACIDADE DE 30M³ 
E PISO DE CONCRETO=IT:45MIL=AC:100=NE:05=L/ATV:R. DR. ORILON LIMA,Nº265-CENTRO-
-ALAGOA NOVA-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de ALAGOA NOVA/PB; CEP: 
58125-000, conforme processo Nº 2016-001768/TEC/LA-0604 de 23/03/2016. [#Prot: 678/2016]

DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA, CNPJ: 01.049.344/0001-58,localizado(a) no município de 
CAJAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O NÂº 
5046/12,PROC.NÂº8190/12=COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS=IT:20M
IL=AC:650mÂ²=NE:06=L/ATV:AV.COMANDANTE VITAL ROLIM, NÂº 1021,SANTA CECILIA- 
CAJAZEIRAS-PB.1ÂªPUB.”; a ser realizadano município de CAJAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, 
conforme processo Nº 2016-001772/TEC/LO-1805 de 23/03/2016. [#Prot: 679/2016]

MARCOLINO & FRANGER SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA, CNPJ: 
21.686.246/0001-39,localizado(a) a: RUA TITO SILVA;bairro: MIRAMAR; município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58043-090, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “L.I=EDIFICACAO 
MULTIFAMILIAR COM 91 APTOS E 13 SALAS COMERCIAIS=IT:4.700.000=AC:7.692,33=NE:
50=L/ATV:AV.CABO BRANCO,S/N, CABO BRANCO-JP. 1ª PUB.”; a ser realizadano município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001773/TEC/LI-4726 de 
23/03/2016. [#Prot: 680/2016]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, CNPJ: 08.993.909/0001-08,localizado(a) a: RUA 
MANOEL HENRIQUES;bairro: CENTRO; município de ESPERANCA/PB; CEP: 58135-000, tor-
na público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Instalação para a atividade: “REN. DA LI Nº684/12/PROC.11-3481=CONSTRUÇÃO 
DE VILA OLÍMPICA=IT:6.110.039,58=ÁREA:3,0HA=NE:10=L/ATV:R. PROJETADA, S/N- PORTAL-
-ESPERANÇA-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de ESPERANCA/PB; CEP: 58135-000, 
conforme processo Nº 2016-001774/TEC/LI-4727 de 23/03/2016. [#Prot: 681/2016]

VBC GÁS COMÉRCIO E TRANSPORTEDE GLP LTDA, CNPJ: 10.467.732/0001-40,localizado
(a) a: RUA DIAMANTE;bairro: MUNICIPIOS; município de SANTA RITA/PB; CEP: 58302-155, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “RLO=LO Nº 1477/14 PROC. 2014-1498 - VBC GAS COM. 
E TRANS. DE GLP-COM. VAREJ. DE GAS(GLP) CNPJ-10467732000140 IT=142m² AC=50.MIL 
NE=0 7 1º PUB. L/ATV=R.DIAMANTE TIBIRI II S. RITA/PB=NURECG= RLS.”; a ser realizadano 
endereço: MERCADO PÚBLICO; bairro: TIBIRI II; município de SANTA RITA/PB; CEP: 58302-000, 
conforme processo Nº 2016-001775/TEC/LO-1806 de 23/03/2016. [#Prot: 682/2016]

SEMAGRO SEMENTES E PRODUTOS AGRICOLAS ORGANICOS LTDA, CNPJ: 
06.048.256/0001-55,localizado(a) no bairro: ZONA RURAL; município de AREIA/PB; CEP: 58397-
000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº1393/2006,PROC. Nº4188/2006=FABRICACAO 
DE CACHACA ARTESENAL DE CANA-DE-ACUCAR=IT:100MIL=AC:458,22M²=NE:04=L/
ATV:ENGENHO CACHOEIRA (FAZEND CACHOEIRA),Z.RURAL DE AREIA-PB. 1ª PUB. 9”; a ser 
realizadano bairro: ZONA RURAL; município de AREIA/PB; CEP: 58397-000, conforme processo 
Nº 2016-001776/TEC/LO-1807 de 23/03/2016. [#Prot: 683/2016]

FRANCISCO LACERDA DOS SANTOS - ME, CNPJ: 02.723.169/0001-03,localizado(a) no 
município de CAJAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “RLO 
LOA Nº3350/13/PROC.13-005293=FABR. E COMERCIALIZAÇÃO DE MOVEIS COM PREDO-
MINÂNCIA DE MADEIRA=IT:25MIL=AC:245M²=NE:09=L/ATV: BR-230, KM 498, AEROPORTO-
-CAJAZEIRAS-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de CAJAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, 
conforme processo Nº 2016-001779/TEC/LO-1808 de 23/03/2016. [#Prot: 684/2016]

COMERCIAL DE COMBUSTIVEISCAJA LTDA, CNPJ: 08.847.410/0001-84,localizado(a) no 
município de CALDAS BRANDAO/PB; CEP: 58350-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental para a atividade: 
“AA=TRANSP DE COMB EM TODO ESTDA PARAÍBA - VÍC PLACAS NQH-6012;OFB-5804;MOE-
-4917;OFA-8729;OFA-8719;OGC-2259;OEY-9948;OGE-9050;OGE-9040 - IT=100MIL=NE=3 
- 1ªPUB-CNPJ 08847410000184=NURECG=”; a ser realizadano município de CALDAS BRAN-
DAO/PB; CEP: 58350-000, conforme processo Nº 2016-001786/TEC/AA-3728 de 23/03/2016. 
[#Prot: 685/2016]

AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE, CNPJ: 06.198.068/0001-03,localizado(a) no 
bairro: ZONA URBANA; município de MAMANGUAPE/PB; CEP: 58280-000, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Operação para a atividade: “REN. DA LO Nº1320/14/PROC.14-1073=COMER. DE PRODUTOS 
AGRÍCOLAS(AGROTÓXICO E EQUI. PARA IRRIGAÇÃO=IT:15MIL=AC:352,50M²=NE:19=L/
ATV:ROD. BR-101, KM 41, Nº84- B.AREIAL-ZONA RURAL-MAMANGUAPE-PB=1ªPUBLI.”; a ser 
realizadano bairro: ZONA RURAL; município de MAMANGUAPE/PB; CEP: 58280-000, conforme 
processo Nº 2016-001796/TEC/LO-1812 de 23/03/2016. [#Prot: 686/2016]

MARCO AURELIO PAVAO DA SILVA, CPF: 048.363.578-29,domiciliado(a) no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O=EDIFICACAO 
MULTIFAMILIAR COM 04 APTOS (PREDIO)=IT:250MIL=AC:201M²=NE:06=L/ATV: RUA JOSE 
GALDINO DOS SANTOS, QD 126, LT 134, GRAMAME-JP, 1ª PUB.”; a ser realizadano município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001797/TEC/LO-1813 de 
23/03/2016. [#Prot: 687/2016]

PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO, CNPJ: 02.709.449/0064-32,localizado(a) a: 
RUA CORONEL JOSÉ TELES;bairro: CENTRO; município de CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº 2320/14,PROC. Nº 6115/13=ESTOCAGEM 
E TRANSFERENCIA DE DERIVADO DE PETROLEO=IT:20MILHOES=AC:18.400M²=NE:40=L/
ATV: RUA CORONEL JOSE TELES, Nº 497 CENTRO-CABEDELO-PB, 1ªPUB.”; a ser realizadano 
endereço: RUA CORONEL JOSÉ TELES; bairro: CENTRO; município de CABEDELO/PB; CEP: 
58310-000, conforme processo Nº 2016-001800/TEC/LO-1814 de 23/03/2016. [#Prot: 688/2016]

PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO, CNPJ: 02.709.449/0064-32,localizado(a) 
a: RUA CORONEL JOSÉ TELES;bairro: CENTRO; município de CABEDELO/PB; CEP: 58310-
000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Am-
biente a Licença de Alteração para a atividade: “L.A= OPERACAO DE TRANSBORDO ENTRE 
NAVIOS(OPERACAO SHIP TO SHIP)=IT:290MIL=NE:06=L/ATV: RUA CORONEL JOSE TELES, 
Nº 497, CENTRO CABEDELO-PB, 1ª PUB.”; a ser realizadano endereço: RUA CORONEL JOSÉ 
TELES; bairro: CENTRO; município de CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, conforme processo Nº 
2016-001803/TEC/LA-0605 de 23/03/2016. [#Prot: 689/2016]

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS MOREIRA LTDA, CNPJ: 06.957.860/0001-02,local
izado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “L.O=EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR C/25 APTOS.=IT:3MILHÕES=AC:3499,40M²=N
E:12=L/ATV:RUA ALCEBIADES DA CUNHA=BANCÁRIOS=JOÃO PESSOA-PB.1ª PUB.”; a ser 
realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-
001805/TEC/LO-1815 de 23/03/2016. [#Prot: 690/2016]

CONSTRUTORA SEGMENTO LTDA, CNPJ: 07.275.707/0001-50,localizado(a) a: AVENIDA 
MARANHAO;bairro: BAIRRO DOS ESTADOS; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58030-261, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “L.O=CONSTRUÇÃO MULTIFAMILIAR COM 28 APTS=A
C:3.247,25M²=IT:1.630.500,00=NE:10=L/ATV:AV. MAJ. ESPERIDIÃO ROSAS, QD.34-LT.183/193-
-EXPEDICIONÁRIOS-JP/PB, 1ª PUB.”; a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-001806/TEC/LO-1816 de 23/03/2016. [#Prot: 691/2016]

ERONILSON VENANCIO DA SILVA, CPF: 024.143.534-06,domiciliado(a) no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O=EDIFICACAO 
MULTIFAMILIAR COM 02 UNDS=IT:80MIL=AC:126,60MÂ²=NE:04=L/ATV:RUA PROJETADA, S/N, 
QD 27, LT 607, LOT. PLANO DE VIDA-SANTA RITA-PB, 1Âª PUB.”; a ser realizadano município 
de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme processo Nº 2016-001807/TEC/LO-1817 de 
23/03/2016. [#Prot: 692/2016]

AGROVAL - AGROINDUSTRIAL VALE DO PARAIBA LTDA, CNPJ: 01.165.715/0001-67,localizad
o(a) no município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“R.L.O Nº 1564/14,PROC.Nº 2583/13=FABRICACAO DE ACUCAR=IT:18MILHOES=AC:7042,7
6M²=NE:436=L/ATV: ENGENHO SANTANA, S/N Z.RURAL DE SANTA RITA-PB, 1ª PUB.”; a ser 
realizadano bairro: ZONA RURAL; município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme 
processo Nº 2016-001808/TEC/LO-1818 de 23/03/2016. [#Prot: 693/2016]

BRASIL TOWER CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA, CNPJ: 14.292.540/0002-81,loc
alizado(a) a: RUA BARAO DE SOUZA LEAO;bairro: BOA VIAGEM; município de RECIFE/
PE; CEP: 51030-300, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “L.I=ESTACAO RADIO 
BASE-ERB_PBCND POTENCIA 40W=IT:38MIL=AC:55,42M²=NE:01=L/ATV: RUA MIGUEL 
FERNANDES FERREIRA, S/N CONDADO-PB, 1ª PUB.”; a ser realizadano município de 
CONDADO/PB; CEP: 58714-000, conforme processo Nº 2016-001809/TEC/LI-4728 de 
23/03/2016. [#Prot: 694/2016]

EDIVAN FARIAS DE ALBURQUERQUE & CIA LTDA., CNPJ: 08.522.963/0001-67,localizado(a) 
no município de ALAGOA GRANDE/PB; CEP: 58388-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“RLO 1590/12 PROC.12-2433=FAB. ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA(SERRARIA)=IT:15MI
L=AC:720MÂ²=NE:12=L/AT:AV. SALVADOR LEAL,LT.10,QD.X,S/N, LOT. AGUINALDO V. BORGES, 
A. GRANDE-PB=1ÂªPUB=08522963/0001-67.”; a ser realizadano município de ALAGOA GRANDE/
PB; CEP: 58388-000, conforme processo Nº 2016-001643/TEC/LO-1776 de 17/03/2016. [#Prot: 
647/2016]

EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS TERCEIRO, CNPJ: 13.114.462/0001-81,localizado(a) no mu-
nicípio de POMBAL/PB; CEP: 58840-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LP/LI/LO=COMERCIO 
VAREJISTA DE GLP - EUTROPIO MAIA DE VASCONCELOS -CNPJ=13.114.462/0001-81 IT=60.MIL 
AC=390m² NE=2 L/ATV=R. ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N BAIRRO FRANC. PAULINO POMBAL/
PB=NURECG=”; a ser realizadano município de POMBAL/PB; CEP: 58840-000, conforme processo 
Nº 2016-001645/TEC/LO-1777 de 17/03/2016. [#Prot: 648/2016]

PEDRO BRITO TROVÃO, CPF: 284.787.204-30,domiciliado(a) no bairro: .; município de CAMPINA 
GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “LP=LOTEAMENTO P/ FINS 
DOMICILIAR COM 268 LOTES, C/ ÁREA TOTAL DE 46.986,26M²=IT=100MIL=AC=74.594,65=NE=3 
1ª PUBLIC. - CPF 284.787.204-30 - L/ATV: RUA JOÃO QUEIROGA, S/N - CENTRO - CATURITÉ/
PB=NURECG=”; a ser realizadano bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, 
conforme processo Nº 2016-001646/TEC/LP-2669 de 17/03/2016. [#Prot: 649/2016]

J.G. NÓBREGA & CIA - REI DAS TINTAS, CNPJ: 08.818.536/0001-20,localizado(a) a: RUA: JOÃO 
DA SILVA PIMENTEL;bairro: CENTRO; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58105-000, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Operação para a atividade: “RLO= 426/2016 PROC.=2013-8271COM. VAREJ. DE TINTAS-J.G. 
NÓBREGA & CIA-CNPJ-08.818.536/0001-20 IT=15.MIM AC=468,87m² NE=5 L/ATV=R. JOÃO DA 
SILVA PIMENTEL, 214 C. GRANDE/PB=NURECG=”; a ser realizadano endereço: ZONA URBANA; 
bairro: ASA BRANCA; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58100-000, conforme processo 
Nº 2016-001653/TEC/LO-1778 de 18/03/2016. [#Prot: 650/2016]

FARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 17.208.911/0001-01,localizado(a) 
no município de CONGO/PB; CEP: 58535-000, torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “LICENÇA 
PRÉVIA=IMPLANTAÇÃO DE UM LOTEAMENTO RESIDENCIAL COM 321 LOTES=ENTRE:121/
360M²=IT:250MIL=ÁREA:100.806,55M²=NE:05=L/ATV:LOTEAMENTO ALTO DO CRUZEIRO,S/N-
-CENTRO-CARAÚBAS-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de CARAUBAS/PB; CEP: 
58595-000, conforme processo Nº 2016-001654/TEC/LP-2670 de 18/03/2016. [#Prot: 651/2016]

PETROSERVICE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CNPJ: 
03.604.229/0001-23,localizado(a) a: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA;bairro: BAIRRO 
DOS ESTADOS; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58030-002, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para 
a atividade: “REN. DA LO Nº2295/14/PROC.11-3933=COMER. VAR. DE COMB. (GASO, ÁLCOO, 
DIESEL) LUBR. REV. GNV E CONVE=IT:150MIL=AC:1049M²=NE:05=L/ATV:AV. P. EPITÁCIO 
PESSOA,Nº1935-B. DO ESTADOS-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano endereço: AVENIDA 
PRESIDENTE EPITACIO PESSOA; bairro: BAIRRO DOS ESTADOS; município de JOAO PESSOA/
PB; CEP: 58030-002, conforme processo Nº 2016-001656/TEC/LO-1779 de 18/03/2016. [#Prot: 
652/2016]

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIRUS LTDA, CNPJ: 18.292.526/0001-58,localizado(a) no 
município de SOBRADO/PB; CEP: 58342-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Alteração para a atividade: “LICENÇA DE 
ALTERAÇÃO=INST. DE UM TANQUE DE COMB, CAPACI. 30M³, BIPARTIDO 20/10M³, INPLAN. DO 
PISO EM CONCRETO E CA. DE DR=IT:150MIL=AC:455M²=NE:05=L/ATV:ROD. BR-230,S/N-KM-
-ZR-SOBRADO-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano bairro: ZONA RURAL; município de SOBRADO/PB; 
CEP: 58342-000, conforme processo Nº 2016-001657/TEC/LA-0602 de 18/03/2016. [#Prot: 653/2016]

JOSE SEVERINO DA SILVA(LOTEAMENTO VISTA ALEGRE), CPF: 046.379.924-00,domiciliado(a) 
a: ,,;bairro: ,,; município de MONTADAS/PB; CEP: 58145-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença Prévia para a atividade: “LICENÇA 
PRÉVIA=IMPLANTAÇÃO DE UM LOTEAMENTO RESIDENCIAL COM 362 LOTES=ENTRE:121
/360M²=IT:150MIL=AC:89.424M²=NE:01=L/ATV:LOTEAMENTO VISTA ALEGRE,S/N-Z.URBANA-
-MONTADAS-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano endereço: ,,; bairro: ,,; município de MONTADAS/PB; 
CEP: 58145-000, conforme processo Nº 2016-001659/TEC/LP-2671 de 18/03/2016. [#Prot: 654/2016]

BA AREIAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 24.168.186/0001-50,lo
calizado(a) no bairro: ZONA RURAL; município de PILOES/PB; CEP: 58393-000, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença Prévia para 
a atividade: “L.P=LAVRA DE AREIA NO RIO ARACAGI NA PROPRIEDADE SITIO OURICURI, EM 
UMA AREA DE 4,75,REF.PROC.DNPM Nº846.040/2016=IT:3MIL=NE:03=L/ATV:SITIO OURICURI,Z.
RURAL DE PILOES-PB, 1ªPUB.”; a ser realizadano bairro: ZONA RURAL; município de PILOES/PB; 
CEP: 58393-000, conforme processo Nº 2016-001661/TEC/LP-2672 de 18/03/2016. [#Prot: 655/2016]

JANAINA CORREIA DA SILVA, CNPJ: 10.830.858/0001-37,localizado(a) a: RUA DEPUTADO 
PETRONIO FIGUEIREDO;bairro: ERNESTO GEISEL; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58075-410, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O=INDUSTRIA DE PANIFICACAO (PADARIA
)=IT:20MIL=AC:120=NE:06=L/ATV: AV. DEP.PETRONIO FIGUEIREDO, Nº 573,GEISEL-JP.1ªPUB.”; 
a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-
001662/TEC/LO-1780 de 18/03/2016. [#Prot: 656/2016]

MINERAÇAO COTO COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA, CNPJ: 
00.841.691/0001-56,localizado(a) a: RUA FRANCISCO SERAFIM;bairro: CENTRO; município 
de CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE 
OPERAÇÃO=EXTRAÇÃO DE ROCHA ORNAMENTAL(GRANITO), REF. DNPM Nº846.293/200
2=IT:150MIL=ÁREA:400M²=NE:10=L/ATV:FAZENDA LIBERDADE,S/N-ZONA RURAL-PIANCÓ-
-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano bairro: ZONA RURAL; município de PIANCO/PB; CEP: 58765-000, 
conforme processo Nº 2016-001663/TEC/LO-1781 de 18/03/2016. [#Prot: 657/2016]

COMPANHIA USINA SÃO JOÃO, CNPJ: 08.974.214/0001-70,localizado(a) a: RUA JOAO 
SUASSUNA;bairro: VARADOURO; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58010-580, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Operação para a atividade: “REN. DA LO Nº1343/15/PROC. Nº11-5249=FABRICAÇÃO DE AÇÚCAR 
E ÁLCOOL=IT:16.420MILHÕES=ÁREA:11.000M²=NE:858=L/ATV: ROD. ENGENHO CENTRAL,S/N-
-ZONA RURAL-SANTA RITA-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de SANTA RITA/PB; CEP: 
58300-000, conforme processo Nº 2016-001664/TEC/LO-1782 de 18/03/2016. [#Prot: 658/2016]

INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA, CNPJ: 08.812.545/0001-04,localizado(a) no bairro: ZONA 
RURAL; município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, torna público que requereu à SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “REN. 
DA LO Nº2956/11/PROC.11-2248=COM M.R.S=FABR. DE TELHAS=IT:78MIL=AC:4.453M²=NE:38
=L/ATV:AV. NOSSA SENHOR DOS PASSOS,S/N ANEXO B-CENTRO-SANTA RITA-PB=1ªPUBLI.”; 
a ser realizadano município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme processo Nº 2016-
001665/TEC/LO-1783 de 18/03/2016. [#Prot: 659/2016]

SULA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 24.131.648/0001-65,localizado(a) no município 
de BANANEIRAS/PB; CEP: 58220-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO=CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE COMB, CONVENIÊNCIA E VENDAS DE LU
BRI=IT:450MIL=AC:330M²=NE:05=L/ATV: R. PROJETADA, S/N-LTS.12,13,14,15 QD.H-CHA DO 
LINDOLFO-BANANEIRAS-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de BANANEIRAS/PB; CEP: 
58220-000, conforme processo Nº 2016-001666/TEC/LI-4720 de 21/03/2016. [#Prot: 660/2016]

RAIZEN COMBUSTIVEIS SA, CNPJ: 33.453.598/0191-42,localizado(a) no município de CABE-
DELO/PB; CEP: 58310-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°1754/14 PROC. 
14-3036=ESTOCAGEM E TRANSFERENCIA COMB. P/AUTOS=IT:1500.254,28=AC:19014M²=
NE:07=L/AT:R. FRANCISCO SERAFIM, 57, CENTRO, CABEDELO-PB. 1ªPUBLICAÇÃO.”; a ser 
realizadano município de CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, conforme processo Nº 2016-001668/
TEC/LO-1784 de 21/03/2016. [#Prot: 661/2016]

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, CNPJ: 08.889.297/0001-08,localizado(a) a: RUA 
DUQUE DE CAXIAS;bairro: CENTRO; município de NOVA OLINDA/PB; CEP: 58798-000, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença 
de Instalação para a atividade: “L.I.=ESTÁDIO DE FUTEBOL=IT:404.309,71=AC:11.160M²=NE
:09=L/AT:MARGENS DA BR-426, SENTIDO NOVA OLINDA/SANTANA DOS GARROTES-PB. 
1ªPUBLICAÇÃO.”; a ser realizadano município de NOVA OLINDA/PB; CEP: 58798-000, conforme 
processo Nº 2016-001674/TEC/LI-4721 de 21/03/2016. [#Prot: 662/2016]

NORMIL - NORDESTE MINERIOS LTDA, CNPJ: 12.672.283/0001-05,localizado(a) no bairro: DIS-
TRITO INDUSTRIAL; município de QUEIMADAS/PB; CEP: 58440-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para 
a atividade: “REN. DA LO Nº2292/14/PROC.14-3025=LAVRA DE CALCÁRIO CRISTALINO,REF. 
DNPM Nº846.146/1999=IT:300MIL=ÁREA:7,50HA=NE:14=L/ATV: FAZENDA ILHA GRANDE-
-ZONA RURAL-SANTO ANDRÉ-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano bairro: ZONA RURAL; município 
de SANTO ANDRE/PB; CEP: 58675-000, conforme processo Nº 2016-001677/TEC/LO-1785 de 
21/03/2016. [#Prot: 663/2016]

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA, CNPJ: 09.382.946/0001-34,localizado(a) 
no bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para 
a atividade: “REN. DA LO NºCOMER. VAR. DE COMB. EM GERAL(GASO, ÁLCOOL E DIESEL), 
LUBRI E TROCA DE ÓLEO=IT:820MIL=AC:550M²=NE:20=L/ATV:AV. JOÃO SUASSUNA, Nº579-
-CENTRO-C.GRANDE-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano endereço: RUA: JOÃO SUASSUNA; 
bairro: CENTRO; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58101-550, conforme processo Nº 
2016-001678/TEC/LO-1786 de 21/03/2016. [#Prot: 664/2016]

PANIFICADORA BOA SORTE LTDA - ME, CNPJ: 07.812.081/0001-73,localizado(a) no município 
de /PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “REN. DA LO Nº29/2012/
PROC.11-0850=FABR. DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA=IT:5.500=AC:210M²=NE:
05=L/ATV: R. SÃO JOÃO ,Nº04-CENTRO-SANTA RITA-PB=1°PUBLI.”; a ser realizadano municí-
pio de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-000, conforme processo Nº 2016-001686/TEC/LO-1787 de 
21/03/2016. [#Prot: 665/2016]

RICARDO DA SILVA SIMOES, CNPJ: 10.337.070/0001-93,localizado(a) no município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente a Autorização Ambiental para a atividade: “A.A=TRANSPORTE DE COM-
BUSTÍVEIS PARA AUTOS=01/PLACAS:NQJ-8743-PB=IT:155MIL=NE:01=L/ATV:CABEDELO/J. 
PESSOA/C.E.SANTO/GUARABIRA/JUAREZ TÁVORA=1ªPUBLIC=10.337.070/0001-93.”; a ser 
realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001698/TEC/AA-3725 
de 21/03/2016. [#Prot: 666/2016]

SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI, CNPJ: 21.677.788/0001-45,localiz
ado(a) a: RODOVIA BR-230;bairro: POPULAR; município de SANTA RITA/PB; CEP: 58301-645, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
a Autorização Ambiental para a atividade: “CORREÇÃO DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE 
Nº2903/2015/PROC. Nº15-005812=REFERENTE A PLACA QUE SAIU ERRADO.”; a ser realiza-
dano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001716/TEC/AA-3726 de 
22/03/2016. [#Prot: 667/2016]

EVERTON FLORENZANO SILVA PEREIRA, CNPJ: 10.629.247/0002-06,localizado(a) no município 
de SOLANEA/PB; CEP: 58225-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Alteração para a atividade: “L.A=IMPLANT.
DO PISO EM CONCRETO,CXS SEPAR.CANALETAS DE DRENAGEM,SISTEMA DE TRAT.DE 
AFLUT. E SUBST. DOS TANQUES=IT:60MIL=AC:598,95M²=NE:05=L/ATV:R.GOV.JOAOF. DE LIMA 
1014,CENTRO-SOLANE-PB 1ªPUB.”; a ser realizadano endereço: RUA GOVERNADOR JOAO 
FERNANDES LIMA; bairro: CENTRO; município de SOLANEA/PB; CEP: 58225-000, conforme 
processo Nº 2016-001719/TEC/LA-0603 de 22/03/2016. [#Prot: 668/2016]

MARIA DE FATIMA CANDEIA ARAUJO ME, CNPJ: 00.311.523/0001-59,localizado(a) no município de 
JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº989/14,PROC.
Nº1464/14=COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS=IT:3MIL=AC:344M²=NE:06
=L/ATV:RUA DOIS DE FEVEREIRO Nº 113,RANGEL-JP. 1ªPUB.”; a ser realizadano endereço: 
RUA: DOIS DE FEVEREIRO; bairro: RANGEL; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58070-000, 
conforme processo Nº 2016-001721/TEC/LO-1791 de 22/03/2016. [#Prot: 669/2016]

MARIA DE LOURDES LEITE PAULO ( MADEREIRA PANTANAL), CNPJ: 04.983.247/0001-26,lo
calizado(a) no município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a 
atividade: “R.L.O Nº968/14,PROC.Nº1814/14=COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTR
UCAO=IT:50MIL=AC:221M²=NE:04=L/ATV:R.PROJETADA Nº 15, QD 14, LT 167, VALENTEINA-JP 
1ªPUB.”; a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo 
Nº 2016-001722/TEC/LO-1792 de 22/03/2016. [#Prot: 670/2016]
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - AVISO – APRESENTAÇÃO DE RECURSO, 

ABERTURA DE VISTAS E APRESENTAÇÃO DE CONTRA RAZÕES - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00015-2016

A pregoeira oficial do Município de Esperança torna público que a empresa XAND’S COMERCIAL 
DE ALIMENTOS EIRELI – ME apresentou recurso no prazo legal. Fica aberta vistas e apresentação 
de contra razões no prazo legal. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 23 de Março de 2016
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - AVISO – APRESENTAÇÃO DE RECURSO, 

ABERTURA DE VISTAS E APRESENTAÇÃO DE CONTRA RAZÕES - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00015-2016

A pregoeira oficial do Município de Esperança torna público que a empresa XAND’S COMERCIAL 
DE ALIMENTOS EIRELI – ME apresentou recurso no prazo legal. Fica aberta vistas e apresentação 
de contra razões no prazo legal. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 23 de Março de 2016
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

 Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016
OBJETO: Aquisição Parcelada Semanal de Frutas, Verduras, Ovos e Carnes “In Natura”para 

atenderas Escolas Municipais, Programas Sociais, Creche, Unidade Mista de Saúde e demais 
Programas e atividades do Município de Várzea, os quais são partes integrantes dos mesmos.

DATA REUNIÃO: 13 de Abril de 2016, ás 08:00 horas.
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 29 de Março de 2016.

VICTOR HUGO FARIAS GUEDES
PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016
OBJETO: Aquisição parcelada de material de consumo administrativo (papelaria) destinados as 

atividades das secretarias do município.
DATA REUNIÃO: 13 de Abril de 2016, ás 10:30 horas.
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 29 de Março de 2016.

VICTOR HUGO FARIAS GUEDES
PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016
OBJETO: Aquisição parcelada de pneus, câmaras de ar e outros, destinado a manutenção dos 

veículos a serviço do município, os quais são partes integrantes dos mesmos.
DATA REUNIÃO: 13 de Abril de 2016, ás 14:30 horas.
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 29 de Março de 2016.

VICTOR HUGO FARIAS GUEDES
PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

AVISO DE PUBLICAÇÃO
CONVOCAÇÃO

A AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, pessoa jurídica de direito público, 
inscrita no CNPJ nº 08.806.838/0001-89, considerando a necessidade de proceder com o cadas-
tramento das empresas transportadoras de resíduos da construção e demolição (RCD), CONVIDA 
todas as empresas que desejam se habilitar para execução do referido serviço, a comparecer no 
dia 15/04/2016, na sede da EMLUR, Av.Minas Gerais, nº 177, Bairro dos Estados, nesta Capital. 
Na reunião será apresentada a relação de documentos exigidos e as exigências necessárias para 
a efetivação do cadastramento. A reunião se destina aos proprietários de:

a) Caminhão e Caçamba;
b) Caixas estacionárias;
c) Outros veículos similares que não estejam contemplados na alínea “a” e “b”.
Publique-se e Cumpra-se.

João Pessoa, 28 de Março de 2016.
LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA

Superintendente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materiais de limpeza e higienização diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP - R$ 5.686,00; HUMBERTO LIMA DA 
SILVA-ME - R$ 600,00; Larissa Farias Belém Xavier - R$ 108.781,62.

Duas Estradas - PB, 29 de Março de 2016
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 REVOGAÇÃO DA ATA DE SESSÃO DE SORTEIO DA SUBCOMISSÃO TÉCINA PARA A 
LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016
Torna público que após análise verificou-se que o procedimento utilizado para o seleção da 

subcomissão técnica foi realizado em desconformidade com o previsto no §4º do art. 10 da lei 
12.232/10.Isto posto, a CPL decidiu por REVOGAR o sorteio que será realizado em data futura, 
devidamente publicada nos meios de comunicação. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3531-4383. Email: cplcajazeiras@gmail.com

Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/
Cajazeiras - PB, 29 de Março de 2016

PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS AMOSTRAS E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-001/2016

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 6.000 
CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL – SEDES.

O Pregoeiro da Secretaria de Administração comunica a todos os interessados o Resultado de 
Julgamento das amostras do lote abaixo do pregão acima citado. Após Parecer Técnico realizado 
pela Diretoria Administrativa e Financeira da SEDES, ficou constatado que: FORAM APROVADAS 
as amostras apresentadas pela empresa DISTRIBUIDORA FF DE ALIMENTOS LTDA, por cumprir 
com as especificações contidas no Edital. Diante do exposto o Pregoeiro adjudica o objeto licitado 
do lote ao quais as amostras foram aprovadas, em favor da empresa vencedora.

João Pessoa, 29 de março de 2016
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de refeições e lanches diversos, mediante requisição diária e periódica - pronta entrega; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CARMEM MARIA DE OLIVEIRA 
SOUSA - R$ 24.900,00.

Sapé - PB, 15 de Março de 2016
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 239.801,00.

Sapé - PB, 16 de Março de 2016
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de pães, bolos e salgados diversos - pronta entrega; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE - R$ 66.970,00.

Sapé - PB, 14 de Março de 2016
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de frutas e verduras diversas - pronta entrega; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO - R$ 112.350,00; LILIANNE DE 
FREITA FELIX - R$ 97.810,00.

Sapé - PB, 01 de Março de 2016
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
carnes, frangos, peixes, linguiça, ovos e frios diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - R$ 204.380,00; JOÃO FERREIRA DE 
O. NETO CARNES E FRIOS - EPP - R$ 113.530,00.

Sapé - PB, 01 de Março de 2016
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de água mineral - botijão de 20 litros e garrafas de 500 ml -, mediante requisição periódica; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SILVONETE BARBOSA DOS 
SANTOS - R$ 78.400,00.

Sapé - PB, 10 de Março de 2016
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de 
medicamentos diversos - solicitação periódica e entrega diária - desconto sobre a Tabela ABCFarma; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DROGARIA DROGAVISTA 
LTDA - R$ 279.000,00.

Sapé - PB, 01 de Março de 2016
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materiais de expediente diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: COMERCIAL MEDEIROS LTDA - R$ 2.847,50; JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - R$ 
30.328,50; WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP - R$ 62.342,00.

Sapé - PB, 16 de Março de 2016
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

DIVULGAÇÃO DA LISTA DE NOMES PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DA SUBCOMISSÃO 
TÉCINA

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2016
Torna pública a lista dos profissionais que irão participar do sorteio para o seleção da subcomis-

são técnica que irá julgar as propostas técnicas neste procedimento licitatório, que tem por objeto 
a contratação de uma agência de Publicidade e Propaganda, que realizará serviços relativos a 
publicidade institucional do município, qual seja: JOZEMAR DE AQUINO – DRC/ JAMILSON 
VENCESLAU DA SILVA – SALGA MÍDIA/ JOSÉ HENRIQUE CARTAXO NETO – NOVA OPINIÃO/ 
WILSON FURTADO – MAIS FM/ JOSÉ ROBERTO JR – CIDADE FM/ ELIAS JR – DRC/ ALBERTO 
DIAS – RAP/ EVERTON PEREIRA – MAIS FM/ GERALDO NACIMENTO – DRC/ADA VITORIANO 
ROLIM – SECOM. O sorteio será realizado no dia 11/04 às 10hrs no setor de Licitações desta 
prefeitura.Fica estabelecido o prazo de até 48hrs que antecedem a realização do sorteio para que 
qualquer interessado possa impugnar pessoa integrante da relação desta lista. Informações: no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3531-
4383. Email: cplcajazeiras@gmail.com

Edital: http://transparencia.cajazeiras.pb.gov.br/editais/
Cajazeiras - PB, 29 de Março de 2016

PATRICK NOBRE DA SILVA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Execução dos serviços de transportes de alunos e professores da rede de ensino 
estadual e municipal.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2016.
DOTAÇÃO: Recursos do Convenio da Secretaria de Educação do Estado e Próprios do 

Município de Baia da Traição: 05.00 - 12.361.0018.2017 - 12.361.0018.2020 - 12.361.0020.2023 - 
12.361.0021.2025 - 3.3.90.36.01 - 3.3.90.39.01.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição e:
CT Nº 00024/2016 - 01.03.16 - ADAILTON SOARES DA SILVA - R$ 19.712,00
CT Nº 00025/2016 - 01.03.16 - ADAILTON VENANCIO NERI - R$ 18.800,00
CT Nº 00026/2016 - 01.03.16 - CLAUDETO SOARES DA SILVA - R$ 20.064,00
CT Nº 00027/2016 - 01.03.16 - GENILSON SILVA DO NASCIMENTO - R$ 26.488,00
CT Nº 00028/2016 - 01.03.16 - IVAN ANTONIO DE SOUSA - R$ 215.292,00
CT Nº 00029/2016 - 01.03.16 - JOSE BRASILIANO DA SILVA - R$ 60.720,00
CT Nº 00030/2016 - 01.03.16 - MILTON COSME DUARTE - R$ 21.120,00
CT Nº 00031/2016 - 01.03.16 - REGINALDO BEZERRA FALCÃO - R$ 12.012,00
CT Nº 00032/2016 - 01.03.16 - SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS - R$ 33.088,00
CT Nº 00033/2016 - 01.03.16 - SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS - R$ 18.172,00
MANUEL MESSIAS RODRIGUES - Prefeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA Nº 001/2016
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através da Presidente da Comissão de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados, que realizará procedimento licitatório na moda-
lidade CONCORRÊNCIA nº 001/2016, no dia 03 de maio de 2016 às 14:00 horas (horário local), 
cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia e construção para construir em estrutura 
de concreto armado pré-moldado 03 (três) galpões, destinados ao Almoxarifado Central, Arquivo 
Geral e Depósito Judicial deste Poder Judiciário Estadual, conforme especificações estabelecidas 
no Projeto Básico e seus complementos anexos ao edital. Demais esclarecimentos poderão ser 
obtidos na sala da Comissão de Licitação, no 5º andar do Anexo Administrativo Des. Archimedes 
Souto Maior, situado à Praça Venâncio Neiva, s/n – Centro – João Pessoa – PB, de segunda a 
quinta-feira das 13:00 h às 18:00 h e às sexta-feiras das 08:00 h às 13:00 h, através dos telefones 
(83) 3216-1456 , 3216-1617 ou ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. A obtenção do Editale seus 
Anexos poderá ser feita no sítio do Tribunal de Justiça www.tjpb.jus.br .

João Pessoa, 29 de março de 2016
Arleide Maria da Silva Barbosa

Presidente CPL/TJPB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 002/2016, feito pela Comissão 
Permanente de Licitação em 21 de Março de 2016 e em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93e com 
a Lei 10.520/03, fica decidido a:

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, quando do julga-

mento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 002/2016, Processo nº 2016.01.004, ADJUDICAMOS o Presente 
PREGÃO PRESENCIAL para a Empresa: FÁTIMA DE SOUZA RODRIGUÊS – ME CNPJ: 06.890.277/0001-13, 
com o desconto de 4,0% sobre a tabela CMED.

Araçagi - PB, 28 de Março de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: FÁTIMA DE SOUZA RODRIGUÊS – ME CNPJ: 06.890.277/0001-13, 

com o desconto de 4,0% sobre a tabela CMED, pelas razões expostas no referido Laudo.
Araçagi - PB, 28 de Março de 2016.

José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 008/2016, feito pela Comissão 
Permanente de Licitação em 21 de Março de 2016 e em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93e com 
a Lei 10.520/03, fica decidido a:

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, quando do 

julgamento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 008/2016, Processo nº 2016.02.012, ADJUDICAMOS o 
Presente PREGÃO PRESENCIAL para as Empresas: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA CNPJ: 40.787.152/0001-
09 Lote II R$ 86.698,30 (Oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta centavos); CIRÚRGICA 
MONTEBELLO CNPJ: 08.674.752/0001-40 Lote II R$ 139.784,00 (Cento e trinta e nove mil, setecentos e 
oitenta e quatro reais); DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME CNPJ.: 09.193.047/0001-93 Lote I R$ 68.852,50 
(sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) e Lote II R$ 17.676,50 (Dezessete 
mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

Araçagi - PB, 28 de Março de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA CNPJ: 40.787.152/0001-09 Lote II 

R$ 86.698,30 (Oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta centavos); CIRÚRGICA MONTEBELLO 
CNPJ: 08.674.752/0001-40 Lote II R$ 139.784,00 (Cento e trinta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais); 
DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME CNPJ.: 09.193.047/0001-93 Lote I R$ 68.852,50 (sessenta e oito mil, 
oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) e Lote II R$ 17.676,50 (Dezessete mil, seiscentos e 
setenta e seis reais e cinquenta centavos), pelas razões expostas no referido Laudo.

Araçagi - PB, 28 de Março de 2016.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 009/2016, feito pela Comissão 
Permanente de Licitação em 22 de Março de 2016 e em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93e com 
a Lei 10.520/03, fica decidido a:

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, quando do julga-

mento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 009/2016, Processo nº 2016.02.013, ADJUDICAMOS o Presente 
PREGÃO PRESENCIAL para a Empresa: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME CNPJ: 09.193.047/0001-93 
o valor total  R$ 252.020,50 (Duzentos e cinquenta e dois mil  e vinte reais e cinquenta centavos).

Araçagi - PB, 28 de Março de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME CNPJ: 09.193.047/0001-93 

o valor total  R$ 252.020,50 (Duzentos e cinquenta e dois mil  e vinte reais e cinquenta centavos),pelas razões 
expostas no referido Laudo.

Araçagi - PB, 28 de Março de 2016.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI                                

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 010/2016, feito pela Comissão 
Permanente de Licitação em 22 de Março de 2016 e em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93e com 
a Lei 10.520/03, fica decidido a:

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, quando do 

julgamento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 010/2016, Processo nº 2016.02.016, ADJUDICAMOS o 
Presente PREGÃO PRESENCIAL para as Empresas: MAYER & GUIMARAES LTDA CNPJ: 09.268.680/0001-01 
valor total de R$ 71.998,75( Setenta e um mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos); 
DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME CNPJ: 09.193.047/0001-93 valor total de R$ 56.194,25 (Cinquenta 
e seis mil, cento e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Araçagi - PB, 28 de Março de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: MAYER & GUIMARAES LTDA CNPJ: 09.268.680/0001-01 valor 

total de R$ 71.998,75( Setenta e um mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos); 
DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME CNPJ: 09.193.047/0001-93 valor total de R$ 56.194,25 (Cinquenta 
e seis mil, cento e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos),pelas razões expostas no referido Laudo.

Araçagi - PB, 28 de Março de 2016.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

CONSTRUTORA TROPICAL LTDA, CNPJ: 04.984.077/0001-02,localizado(a) no município de 
JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR COM 88 APTS=IT:1.500MILHÕES=AC:4.867,06M²=NE:10
=L/ATV:R. MARGARIDA FONSECA DE ARRUDA, LT.18 - QD.446 - MANAÍRA-JP/PB=1ªPUBLI.”; 
a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-
001849/TEC/LI-4735 de 28/03/2016. [#Prot: 711/2016]

RR AGROPECUARIA E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 08.433.602/0001-44,localiz
ado(a) a: AVENIDA DUARTE DA SILVEIRA;bairro: TORRE; município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 
58040-280, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº 967/14,PROC.Nº 1613/14=CRIAÇÃO 
DE CAMARAO EM 28 VIVEIROS, AREA TOTAL 49,13HA=IT:1.960.000,00=NE:06=L/ATV:FAZENDA 
LAGOA PRETA,Z.RURAL DE SÃO MIGUEL DE ITAPU-PB, 1ª PUB.”; a ser realizadano bairro: 
ZONA RURAL; município de SAO MIGUEL DE TAIPU/PB; CEP: 58334-000, conforme processo 
Nº 2016-001850/TEC/LO-1838 de 28/03/2016. [#Prot: 712/2016]

ANTONIO BRITO REGO, CPF: 048.348.794-53,domiciliado(a) a: ZONA RURAL;município de BARRA 
DE SANTANA/PB; CEP: 58458-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LO=LIA Nº198/16=PROC 
Nº 15-7691 - EXT. DE AREIA NO RIO BODOCONGÓ, NUMA ÁREA DE 4,95HA, REFPROC DNPM 
Nº846.278/15(LICENC.) - IT=1MIL=NE=3 - 1ª PUBLIC - L/ATV S. MALHADINHA - B. DE SANTANA/
PB=NURECG=”; a ser realizadano endereço: ZONA RURAL; município de BARRA DE SANTANA/PB; 
CEP: 58458-000, conforme processo Nº 2016-001851/TEC/LO-1839 de 28/03/2016. [#Prot: 713/2016]

IMOBILIÁRIA ROCHA LTDA (LOTEAMENTO VILA MARIA DA LUZ), CNPJ: 08.162.448/0001-13,lo
calizado(a) no município de /PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: 
“LI=LOTEAMENTO P/ FINS RESIEND C/ ÁREA TOTAL 978.211,89M² C/ 106 QD E 3.330 LOTES 
- IT=5MILHÕES=NE=3 1ª PUBLIC. L/ATV KM 143 DA BR 230 - MASSARANDUBA/PB=NURECG=”; 
a ser realizadano município de /PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001853/TEC/
LI-4736 de 28/03/2016. [#Prot: 714/2016]

PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA (ALIANCA MOTOS), CNPJ: 22.392.927/0001-57,localizad
o(a) no município de GUARABIRA/PB; CEP: 58200-000, torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: 
“RLO=Nº 649/2014 PROC. 2013-8060 PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA (ALIANÇA MOTOS) 
- IT=6.500.000,00 AC=1.432m² NE=78 L/ATV=R. PE. INACIO DE ALMEIDA, 345 CENTRO GUARA-
BIRA/PB=NURECG=”; a ser realizadano município de GUARABIRA/PB; CEP: 58200-000, conforme 
processo Nº 2016-001854/TEC/LO-1841 de 28/03/2016. [#Prot: 715/2016]

CERÂMICA TRÊS IRMÃOS LTDA, CNPJ: 40.964.140/0001-02,localizado(a) no município de CAL-
DAS BRANDAO/PB; CEP: 58365-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O. N°4467/12 
PROC.12-007308=FAB. DE TIJOLOS E ARTEFATO DE ARGILA=IT:78MIL=AC:2989M²=NE:44=L/
ATV: ZONA RURAL, FAZENDA ARROZ, CALDAS BRANDÃO-PB=1ªPUBLIC.=40.964.140/0001-02.”; 
a ser realizadano bairro: ZONA RURAL; município de CALDAS BRANDAO/PB; CEP: 58350-000, 
conforme processo Nº 2016-001855/TEC/LO-1842 de 28/03/2016. [#Prot: 716/2016]

JOSÉ DE ARIMATEA PAULINO, CPF: 327.690.164-15,domiciliado(a) no bairro: ZONA URBANA; muni-
cípio de MAMANGUAPE/PB; CEP: 58280-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendên-
cia de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “L.O.=PROPAGANDA 
VOLANTE COMERCIAL E EVENTOS=PERCURSO=RIO TINTO/MAMANGUAPE/JACARAÚ/CAPIM/
CUITÉ/B. DA TRAIÇÃO=GOL=PLACA=KFF-6301-PE.”; a ser realizadano município de /PB; CEP: 
58000-000, conforme processo Nº 2016-001856/TEC/LO-1843 de 28/03/2016. [#Prot: 717/2016]

WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 20.474.613/0001-78,loca
lizado(a) no bairro: ZONA RURAL; município de SOUSA/PB; CEP: 58800-000, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação 
para a atividade: “L.O.=INCINERADOR=IT:300MIL=AC:300M²=NE:05=L/ATV:SÍTIO MÃE D`ÁGUA, 
S/N, GALPÃO A, ZONA RURAL, SOUSA-PB=1ªPUBLIC.=20.474.613/0001-78.”; a ser realizadano 
bairro: ZONA RURAL; município de SOUSA/PB; CEP: 58800-000, conforme processo Nº 2016-
001857/TEC/LO-1844 de 28/03/2016. [#Prot: 718/2016]

SM COMBUSTIVEIS LTDA - ME, CNPJ: 03.944.694/0001-03,localizado(a) no município de CAICARA/
PB; CEP: 58253-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “REN. DA LO Nº1989/14/PROC.14-
-4246=COMER. VAR. DE COMBUSTÍVEIS EM GERAL=IT:40MIL=AC:184,80M²=NE:03=L/ATV:R. 
DA AREIA,S/N-CENTRO-CAIÇARA-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de CAICARA/PB; 
CEP: 58253-000, conforme processo Nº 2016-001835/TEC/LO-1829 de 28/03/2016. [#Prot: 703/2016]

BELLAGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CNPJ: 19.181.446/0001-98,localizad
o(a) no bairro: DISTRITO DE FORTE VELHO; município de SANTA RITA/PB; CEP: 58300-970, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Instalação para a atividade: “REN. DA LI Nº917/2015/PROC.15-000830=EDF. MULTIFAMILIAR COM 
42 UNDS HABITACIONAIS=IT:18MILHÕES=AC:6.600,78M²=NE:42=L/ATV:AV. ENG. LUCIANO 
VAREDA, Nº105-MANAÍRA-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; 
CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001837/TEC/LI-4733 de 28/03/2016. [#Prot: 704/2016]

RAMOS & MACEDO & CIA LTDA, CNPJ: 41.136.730/0001-00,localizado(a) a: RUA JOAO 
PESSOA;bairro: CENTRO; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58101-490, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Ope-
ração para a atividade: “RLO Nº3784/13=PROC. Nº 13-7407 - COM. ATACAD. DEPROD. IMPLEM. 
E MÁQ. AGRÍC. FERT. SEMENTES E DEFENSIVOS - IT=54MIL=AC=723M²=NE=23 -1ª PUBLIC. 
-L/ATV R. JOÃO PESSOA, 444 -CENTRO - C.GRANDE/PB=NURECG=”; a ser realizadano bairro: 
.; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2016-001840/
TEC/LO-1833 de 28/03/2016. [#Prot: 705/2016]

VERONICA SALETE DE ANDRADE FARIAS (VIAÇÃO CRUZEIRO), CNPJ: 09.302.928/0001-03,lo
calizado(a) a: RUA MANOEL JOAQUIM RIBEIRO;bairro: BODOCONGO; município de CAMPINA 
GRANDE/PB; CEP: 58100-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “REN. DA LO Nº635/14/
PROC.12-003728=TRASPORTE DE PASSAGEIROS=IT:145MIL=AC:82M²=NE:51=L/ATV:AV. 
JUSCELINO KUBITSCHEK,Nº735-CRUZEIRO-CAMPINA GRANDE-PB=1ªPUBLI.”; a ser reali-
zadano bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 
2016-001842/TEC/LO-1834 de 28/03/2016. [#Prot: 706/2016]

JANICE DANTAS-EPP, CNPJ: 05.824.110/0001-91,localizado(a) no município de SAO BENTO/PB; 
CEP: 58865-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº 1499/14,PROC.Nº 2167/14=COM. 
VAREJ. DE COMB. =IT:130MIL=AC=449,9M²=NE:05=L/ATV: AV.PREF. PEDRO EULAMPIO DA SILVA 
Nº 2380, B.PORTAL- SÃO BENTO/PB,1ª PUB.”; a ser realizadano município de SAO BENTO/PB; 
CEP: 58865-000, conforme processo Nº 2016-001844/TEC/LO-1835 de 28/03/2016. [#Prot: 707/2016]

FARIAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 09.323.379/0001-45,localizado(a) 
no bairro: ZONA URBANA; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58100-000, torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “R.L.O Nº 2128/14,PROC.Nº 1717/14=COM. VAREJ. 
DE COMB. =IT:400MIL=AC=602,00M²=NE:14=L/ATV: RUA APRIGIO VELOSO, Nº 334,B.
BODOCONGO-C.GRANDE/PB,1ª PUB.”; a ser realizadano bairro: .; município de CAMPI-
NA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2016-001845/TEC/LO-1836 de 
28/03/2016. [#Prot: 708/2016]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA, CNPJ: 08.945.727/0001-53,localizado(a) a: ,,;bairro: ,,; 
município de PAULISTA/PB; CEP: 58860-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação para a atividade: “REN. DA 
LI Nº19/2013/PROC.12-007746=CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL=IT:398MIL=AC:6
.000M²=NE:03=L/ATV: PB 293, KM 26 - PAULISTA-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano endereço: ,,; 
bairro: ,,; município de PAULISTA/PB; CEP: 58860-000, conforme processo Nº 2016-001847/TEC/
LI-4734 de 28/03/2016. [#Prot: 709/2016]

JUBERT E SILVA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 17.375.918/0001-18,localizado(a) no município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA 
DE OPERAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR COM 09 APTS=IT:180MIL=AC:1.126,20M²=NE:06=L/
ATV: LOTEAMENTO BELA VISTA II, QD.17 - LT.08 - CENTRO - CABEDELO-PB=1ªPUBLI.”; a ser 
realizadano município de CABEDELO/PB; CEP: 58310-000, conforme processo Nº 2016-001848/
TEC/LO-1837 de 28/03/2016. [#Prot: 710/2016]

NOVO BAIRRO ANDRADE MARINHO E LMF CONSTRUCOES SPE LTDA, CNPJ: 
19.742.237/0001-76,localizado(a) no bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-
000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Operação para a atividade: “L.O=LOTEAMENTO RESIDENCIAL COM 419 LOTES - ÁREA 
DO TERRENO URBANIZADA: 145154ha - INV. 1.250.000 - EMP. 12 - L/ ATV: RUA PROJETADA, 
NOVO BAIRRO - QUEIMADAS-PB,1ª PUB”; a ser realizadano município de QUEIMADAS/PB; CEP: 
58440-000, conforme processo Nº 2016-001810/TEC/LO-1819 de 23/03/2016. [#Prot: 695/2016]

DN CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 06.956.816/0001-70,localizado(a) no município de JOAO PES-
SOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA DE OPERAÇÃO=EDF. 
MULTIFAMILIAR COM 12 APTS=IT:100MIL=ÁREA:550M²=NE:10=L/ATV:R. ASSIS FERREIRA 
DE LIMA, LT.222-QD.149-GRAMAME-JP/PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de JOAO 
PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-001819/TEC/LO-1820 de 28/03/2016. 
[#Prot: 696/2016]

L. ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 08.797.573/0001-08,localizado(a) no 
município de CAJAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, torna público que requereu à SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “REN. 
DA LO Nº2790/15/PROC.15-1282=COMER. VAR. DE COMB. LUBRIFICANTES E TROCA DE ÓL
EO=IT:405.648,00=AC:550M²=NE:09=L/ATV: MARGEM DA ROD. BR-230, KM498-CAJAZEIRAS-
-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano município de CAJAZEIRAS/PB; CEP: 58900-000, conforme 
processo Nº 2016-001825/TEC/LO-1823 de 28/03/2016. [#Prot: 697/2016]

LOPES & LOPES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 11.579.484/0001-91,lo
calizado(a) no bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Instalação para a atividade: “R.L.I Nº1851/14,PROC. Nº3516/14=EDF. MULTIFAMILIAR COM 42 
APTOS-ÁC:7095,56M²-IT:400.000,00=NE:47-L/ATV:AV. ULISSES DE LUCENA Nº 13-MIRANTE-C.
GRANDE PB, 1ª PUB.”; a ser realizadano bairro: .; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 
58400-000, conforme processo Nº 2016-001826/TEC/LI-4731 de 28/03/2016. [#Prot: 698/2016]

AG SERVIÇOS E EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 15.112.096/0001-57,localizad
o(a) a: RUA BOSSUET WANDERLEY;bairro: CENTRO; município de PATOS/PB; CEP: 58700-410, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Li-
cença de Instalação para a atividade: “RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO=CONCLUSÃO 
DA IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO URBANO CIDADE NOVA=AC: 72.000,00M²-Nº DE 
LOTES:255,00=LOTEAMENTO CIDADE NOVA=IMACULADA-PB=(NURPATOS).”; a ser realizadano 
município de IMACULADA/PB; CEP: 58745-000, conforme processo Nº 2016-001827/TEC/LI-4732 
de 28/03/2016. [#Prot: 699/2016]

TARCÍSIO PIRES SILVA, CNPJ: 00.530.380/0001-76,localizado(a) a: AV. CON. JOSEPH 
NONJAIM;bairro: CATOLE; município de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58105-000, torna público que 
requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação 
para a atividade: “R.L.O Nº961/14,PROC.Nº1759/14 C/M.R.S=FAB. DE MÓVEIS COM PREDOMI-
NÂNCIA DE METAL=IT:30MIL=AC:2.371,42M²=NE:30=L/ATV: RUA DOUTOR DJALMA H. PORTO 
Nº 340, DIST.INDUSTRIAL- CAMPINA GRANDE/PB. 1ª PUB.”; a ser realizadano bairro: .; município 
de CAMPINA GRANDE/PB; CEP: 58400-000, conforme processo Nº 2016-001829/TEC/LO-1824 de 
28/03/2016. [#Prot: 700/2016]

FLAVIO CESAR DE BELMONT FONSECA, CPF: 268.156.564-20,domiciliado(a) no município 
de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, torna público que requereu à SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade: “LICENÇA 
DE OPERAÇÃO=EDF. MULTIFAMILIAR COM 08 APTS=IT:350MIL=AC:603M²=NE:06=L/ATV:R. 
ANTONIO LIMEIRA DE FARIAS, QD.008- LT.018-CIDADE DOS COLIBRIS-JP/PB=1ªPUBLI.”; a 
ser realizadano município de JOAO PESSOA/PB; CEP: 58000-000, conforme processo Nº 2016-
001830/TEC/LO-1825 de 28/03/2016. [#Prot: 701/2016]

MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA - AVICOLA DAGEMA, CNPJ: 12.819.074/0007-29,lo
calizado(a) no bairro: ZONA RURAL; município de PEDRAS DE FOGO/PB; CEP: 58328-000, 
torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
a Licença de Operação para a atividade: “REN. DA LO Nº1426/14/PROC.14-1395=CRIAÇÃO DE 
GALINHAS PARA PRODUÇÃO DE OVOS=IT:3.200MILHÕES=AC:40MIL/M²=NE:451=L/ATV:ROD.
PB 75, ENTRADA NO KM 08, ZONA RURAL-PEDRAS DE FOGO-PB=1ªPUBLI.”; a ser realizadano 
bairro: ZONA RURAL; município de PEDRAS DE FOGO/PB; CEP: 58328-000, conforme processo 
Nº 2016-001831/TEC/LO-1826 de 28/03/2016. [#Prot: 702/2016]
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Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ: 009137076/0001-38
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.359,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016844
Responsavel.: MATEX IMPORTACAO E EXPORTA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ: 009137076/0001-38
Titulo: DUP VEN MER INDR$2.778,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016846
Responsavel.: MARIA LUIZA R. F. MACIEL LTDA
CPF/CNPJ: 017960160/0001-85
Titulo: DUP VEN MER INDR$5.308,34
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 017096
Responsavel.: RAIMUNDO MOREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ: 013879902/0001-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$639,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016823
Responsavel.: RAQUEL DE LOURDES DE MIRANDA 
E SILV
CPF/CNPJ: 466968064-15
Titulo: DUP VEN MER INDR$748,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016207
Responsavel.: RICARDO AUGUSTO SANTOS CAR-
VALHO
CPF/CNPJ: 321510714-72
Titulo: IND CONDOMINIOR$1.500,00
Apresentante: MSM EMPREENDIMENTOS LTDA
Protocolo: 2016 - 016352
Responsavel.: SKINA FRIOS COMERCIO DE LATI-
CINIOS
CPF/CNPJ: 006119398/0001-66
Titulo: DUP VEN MER INDR$1.230,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016410
Responsavel.: SOLUCOES CONSTRUCOES CIVIS 
LTDA-ME
CPF/CNPJ: 020221736/0001-05
Titulo: NOTA CRED COMLR$11.064,54
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016722
Responsavel.: THIAGO PINTO DE LIMA ADESIVO 
TORRES
CPF/CNPJ: 011290034/0001-84
Titulo: DUP VEN MER INDR$256,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 015712
Responsavel.: VIRGINIO BARBOSA NETO
CPF/CNPJ: 569751714-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$490,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016768

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,30/03/2016
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.: ADALBERTO LUIZ TARGINOME
CPF/CNPJ: 007140182/0001-45
Titulo: DUP VEN MER INDR$573,54
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016399
Responsavel.: ALEX SANTOS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 060928874-10
Titulo: DUP PRES SER INR$290,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016746
Responsavel.: BERTA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 003186531/0001-09
Titulo: DUP VEN MER INDR$700,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016125
Responsavel.: CLIDISMAR SAMPAIO NUNES
CPF/CNPJ: 292367704-87
Titulo: CERT DIVI ATIVAR$1.796,72
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIADF
Protocolo: 2016 - 015396
Responsavel.: EDGAR PINHEIRO FERNANDES
CPF/CNPJ: 200390504-91
Titulo: DUP VEN MER INDR$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016745
Responsavel.: ELISABETH BEZERRA DO NASCI-
MENTO
CPF/CNPJ: 933592505-59
Titulo: CED CRE BAN INDR$1.242,49
Apresentante: REALE ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo: 2016 - 016177
Responsavel.: GERONICIO INACIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 234268704-44
Titulo: DUP VEN MER INDR$716,55
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 015950
Responsavel.: GABRIELA DE LIMA BRAGA XAVIER ME
CPF/CNPJ: 017199007/0001-87
Titulo: DUP VEN MER INDR$187,28
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016795
Responsavel.: JOSIVALDO DA SILVA ALMEIDA
CPF/CNPJ: 691454584-72
Titulo: DUP PRES SER INR$485,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 011434
Responsavel.: MAGNUM SALES DIAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 061740444-59
Titulo: DUP VEN MER INDR$469,47
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016870
Responsavel.: MEGADELTA EMPREENDIMENTOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 000260654/0001-54
Titulo: DUP VEN MER INDR$3.644,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2016 - 016849

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

FUNDO MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2016

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2016
PROCESSO ADM. Nº 2016.01.004

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DE A Á Z PELA TABELA- CMED- CÂMARA DE REGULAÇÃO 
DO MERCADO DE MEDICAMENTO
EMPRESA: FÁTIMA DE SOUZA RODRIGUÊS – ME CNPJ: 06.890.277/0001-13-VALOR TOTAL REGISTRADO:
ITEM ESPECIFICADO QUANT. UNID. V. UNIT.

1

Aquisição de medicamentos éticos por 
princípio ativo de A a Z.

1 Desc. 
Percentual 4% sobre a tabela CMED

VALIDADE DA ATA:
A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada a firmar as contratações.
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO :
Será permitida a adesão à ata de registro de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da 
mesma, desde que autorizado pela Prefeitura Municipal de Araçagi e aceito pelo fornecedor, até o dobro do quantitativo de 
cada item registrado na Ata de Registro de Preço.

Araçagi - PB, 29 de Março de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA- Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

FUNDO MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2016

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2016
PROCESSO ADM. Nº 2016.02.016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS E FUNDO DE SAÚDE

VALOR TOTAL REGISTRADO:
DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME CNPJ.: 09.193.047/0001-93 

ITEM DISCRIMINAÇÃO MARCA UND. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

1 ÁGUA SANITÁRIA C/ 1 LT
FONTE 
LIMPA UND 3.000 R$ 1,30                    

3.900,00 

3 AVENTAL PLASTICO INFIL UND 150 R$ 2,78                        
417,00 

7 BALDE  GRANDE COM TAMPA 100L ICASA UND 60 R$ 73,80                    
4.428,00 

10 DETERGENTE C/ 2LT
FONTE 
LIMPA UND 1.500 R$ 4,28                    

6.420,00 

12 ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60G C/08 UNID KI BRILHO PCT 1.700 R$ 1,02                    
1.734,00 

13
ESCOVA P/ PRIVADA BIBICA

UND 115 R$ 2,35                        
270,25 

14 FLANELA - 0,40 X 0,60CM CRISTAL UND 230 R$ 1,55                        
356,50 

15 FÓSFOROS - MAÇO C/ 10 CX C/40 PALITOS PARANA PCT 450 R$ 1,37                        
616,50 

17 INSETICIDA PCT C/ 12 DOMLINE UND 220 R$ 88,00                 
19.360,00 

30 PAPEL TOALHA INTER.CREMER PCT C/1000 FLS SAPORO PCT 800 R$ 8,25                    
6.600,00 

32 POLIDOR DE ALUMÍNIO C/ 500ML
FONTE 
LIMPA UND 350 R$ 1,60                        

560,00 

33 PURO AR COM 360 ML CX C/ 12 UND DOMLINE CX 80 R$ 84,50                    
6.760,00 

35 SABÃO EM BARRA  200G    CX COM 10 PCT C/ 5 UNID
DAS 
NEVES CX 30 R$ 53,00                    

1.590,00 

37 SABONETE PARA BANHO EVEN UND 250 R$ 1,15                        
287,50 

39 SABONETE INFANTIL A DZ C/ 12 LIFEBOUY DZ 25 R$ 22,45                        
561,25 

41 SACO PARA LIXO BRANCO 60L PCT C/100 RAVA PCT 60 R$ 26,45                    
1.587,00 

47 TAPETE DE PANO CORINA UND 45 R$ 5,30                        
238,50 

48
TAPETE DE ENTRADA CORINA

UND 75 R$ 6,77                        
507,75 

TOTAL GERAL R$    56.194,25 
MAYER & GUIMARAES LTDA CNPJ: 09.268.680/0001-01

ITEM DISCRIMINAÇÃO MARCA UND. QUANT. P. UNIT. P. TOTAL

2 AMACIANTE DE ROUPAS C/ 2 LT LIMPEM UND 300 R$ 5,40                 
1.620,00 

4 BALDE PLASTICO 10L PLASNEW UND 85 R$ 8,75                     
743,75 

5 BALDE PLASTICO AGUA 20L PLASNEW UND 120 R$ 10,75                 
1.290,00 

6 BALDE PLASTICO P/ LIXO   60L PLASNEW UND 75 R$ 49,90                 
3.742,50 

8 ENPONJA DUPLA FACE WISH UND 750 R$ 0,35                     
262,50 

9 COPOS DESCARTAVEIS  180 ML PCT C/ 100 BONOPLAST CX 150 R$ 74,75              
11.212,50 

11 DESINFETANTE C/ 2LT LIMPEM UND 1.700 R$ 3,30                 
5.610,00 

16 GUARDANAPOS - 23 X 22 CM - PCT C/ 50 UNID LEVE PCT 300 R$ 0,85                     
255,00 

18
LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL  14L PLASNEW

UND 80 R$ 28,00                 
2.240,00 

19 LUVAS DE BORRACHA CANO CURTO DANNY PAR 300 R$ 5,70                 
1.710,00 

22
MULT USO C/ 500 ML   LIMPEM

UND 300 R$ 2,90                     
870,00 

23 PALITO DE DENTE CX C/ 100 PALITOS GABOARD CX 70 R$ 0,50                        
35,00 

24 PASTILHA  SANITÁRIA 25G SHOW UND 750 R$ 1,29                     
967,50 

26 PANO DE CHÃO SÃO UND 650 R$ 2,25                 
CRISTOVÃO 1.462,50 

27 PANO DE PRATO
SÃO 
CRISTOVÃO UND 450 R$ 2,18                     

981,00 

28 PAPEL HIGIÊNICO C/30 M  PCT C/ 4/ UND NILLY PCT 2.500 R$ 2,45                 
6.125,00 

29 PAPEL TOALHA INT. 100% CELULOSE PCT C/ 1000 LORD PCT 600 R$ 12,45                 
7.470,00 

31 PINHO SOL C/ 500ML LIMPEM UND 400 R$ 1,99                     
796,00 

34 RODO C/CABO DO LAR UND 280 R$ 5,60                 
1.568,00 

36 SABÃO EM PÓ  500G GUARANI UND 1.800 R$ 2,50                 
4.500,00 

40 SABONETE LIQ. P/ MÃOS  5L LIMPEM BB 150 R$ 20,40                 
3.060,00 

44 SACO PARA LIXO PRETO  20L PCT C/100 DONAPACK PCT 300 R$ 8,00                 
2.400,00 

45 SACO PARA LIXO PRETO  60L PCT C/100 DONAPACK PCT 150 R$ 13,95                 
2.092,50 

46 SACO PARA LIXO PRETO  100L PCT C/100 DONAPACK PCT 300 R$ 21,90                 
6.570,00 

49
TOALHA DE ROSTO SÃO 

CRISTOVÃO UND 150 R$ 7,75                 
1.162,50 

50 VASSOURA DE NYLON C/CABO DO LAR UND 300 R$ 5,90                 
1.770,00 

52
VASSOURA DE PÊLO DO LAR

UND 150 R$ 5,90                   
885,00 

53
VASSOURAO DE PIAÇAVA  40 CM DO LAR

UND 50 R$ 11,95                     
597,50 

TOTAL GERAL R$  71.998,75 

VALIDADE DA ATA:
A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada a firmar as contratações.
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO :
Será permitida a adesão à ata de registro de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da mesma, desde que 

autorizado pela Prefeitura Municipal de Araçagi e aceito pelo fornecedor, até o dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de 
Registro de Preço.

Araçagi - PB, 29 de Março de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA- Pregoeiro

João Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 30 de março de 2016Publicidade
30 A UNIÃO 



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  039/2016 

Araçagi-PB, 29 de Março de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 002/2016
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DE A Á Z CONFORME TABELA- CMED- CÂMARA 

DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS.
CONTRATADO: FÁTIMA DE SOUZA RODRIGUES – ME
CNPJ: 06.890.277/0001-13.
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: Estimado de  4% (Quatro por cento) de desconto sobre a tabela CMED com o valor total  

R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.140 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 02.050 – 

SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL; 02140.10.301.10.301.0210.2040 – COORD E MANUT. 
DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO; 02140.10.302.0210.2043 – MANUT. DE OUTROS 
PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – 02050.08.244.0125.2017- COORD. E MANTER 
AS ATIVIDADES  DE ASSISTENCIA A CARENTES -  3390.32.0000 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA - 3393.000 – METERIAL DE CONSUMO.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
FÁTIMA DE SOUZA RODRIGUES – ME

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  040/2016 

Araçagi-PB, 29 de Março de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 008/2016
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA 

BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME
CNPJ: 09.193.047/0001-93.
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 73.630,45 (Setenta e três mil seiscentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.140 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 

02140.10.301.0210.2040 – COORD E MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO; 
02140.10.302.0210.2042 – COORD E MANUT. DOS SERV. PUBLICOS DE SAÚDE – SUS – 3390.3000 – 
MATERIAL DE CONSUMO- 3390.3200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME

CNPJ: 09.193.047/0001-93
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  041/2016 

Araçagi-PB, 29 de Março de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 008/2016
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA 

BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI
CONTRATADO: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
CNPJ: 08.674.752/0001-40.
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 118.622,25 (Cento e dezoito mil seiscentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos). 
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.140 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 

02140.10.301.0210.2040 – COORD E MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO; 
02140.10.302.0210.2042 – COORD E MANUT. DOS SERV. PUBLICOS DE SAÚDE – SUS – 3390.3000 – 
MATERIAL DE CONSUMO- 3390.3200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

CNPJ: 08.674.752/0001-40.
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  042/2016 

Araçagi-PB, 29 de Março de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 008/2016
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA 

BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI
CONTRATADO: CIRURFARMA COMERCIAL LTDA 
CNPJ: 40.787.152/0001-09.
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 76.910,90 (Setenta e seis mil novecentos e dez reais e noventa centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.140 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 

02140.10.301.0210.2040 – COORD E MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO; 
02140.10.302.0210.2042 – COORD E MANUT. DOS SERV. PUBLICOS DE SAÚDE – SUS – 3390.3000 – 
MATERIAL DE CONSUMO- 3390.3200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
CIRURFARMA COMERCIAL LTDA 

CNPJ: 40.787.152/0001-09
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  043/2016 

Araçagi-PB, 29 de Março de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 009/2016
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO 

MUNICIPIO DE ARAÇAGI.
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME
CNPJ: 09.193.047/0001-93.
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL:  R$  212.658,64 (Duzentos e doze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta 

e quatro centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.140 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 

10.301.0211.2040 – COORD.E MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICA-PAB  FIXO; 10.302.0210.2042 
– COORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERV. PUBLICOS DE SAÚDE. 10.302.0210.2056 - COORD.E MANUT. 
DE SERV. DA M.A.C. AMBULAT.E HOSPITALAR – 3393.000 – METERIAL DE CONSUMO

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME

CNPJ: 09.193.047/0001-93
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  044/2016 

Araçagi-PB, 29 de Março de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 010/2016
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDO DE SAÚDE
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME
CNPJ: 09.193.047/0001-93.
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 33.460,00 (Trinta e três mil quatrocentos e sessenta reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação 02.020 – Gabinete do Prefeito – 02020.04.122.0052.2004-ma-

nutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 02.030 – Secretaria de Administração e planejamento 
– 02030.04.122.0052.2006 – Coord. E manut. D/atividades da sec. De planejamento – 02.040 – Secretaria 
de Finanças – 02040.04.123.0055.2007 – Manutenção das atividades da sec. De finanças – 02.050 – 
Secretaria do trabalho e ação social – 02050.08.122.0052.2011 – manut. Ativ. Fundo munic.d/assistencial 
social – 02.080 – Secretaria de Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – manut. Ativ. Obras e urbanismo 
– 02.090 – secretaria de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. Da sec. Agricultura – 02.100 
– comunicação social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da secretaria de comunicação social – 
02.110 – Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 – manut. Ativ. Da sec. De meio ambiente 
3390.30.9900– outros materiais de consumo.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  045/2016 

Araçagi-PB, 29 de Março de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 010/2016
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDO DE SAÚDE
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME
CNPJ: 09.193.047/0001-93.
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL: R$ 16.176,70 (Dezesseis mil cento e setenta e seis reais e setenta centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação02.140 – fundo municipal de saúde 02140.10.302.0210.2042 

– coord e manut. dos serv. públicos de saúde – sus – 3390.30.9900– outros materiais de consumo.
Município: Araçagi

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO                                                         
SEC.DE SAÚDE                                                                                                        
CONTRATANTE

DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  046/2016 

Araçagi-PB, 29 de Março de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 010/2016
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDO DE SAÚDE
CONTRATADO: MAYER & GUIMARAES LTDA
CNPJ: 09.268.680/0001-01
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL:  R$ 51.867,00 (Cinquenta e um mil oitocentos e sessenta e sete reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.020 – Gabinete do Prefeito – 02020.04.122.0052.2004-ma-

nutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 02.030 – Secretaria de Administração e planejamento 
– 02030.04.122.0052.2006 – Coord. E manut. D/atividades da sec. De planejamento – 02.040 – Secretaria 
de Finanças – 02040.04.123.0055.2007 – Manutenção das atividades da sec. De finanças – 02.050 – 
Secretaria do trabalho e ação social – 02050.08.122.0052.2011 – manut. Ativ. Fundo munic.d/assistencial 
social – 02.080 – Secretaria de Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – manut. Ativ. Obras e urbanismo 
– 02.090 – secretaria de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. Da sec. Agricultura – 02.100 
– comunicação social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da secretaria de comunicação social – 
02.110 – Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 – manut. Ativ. Da sec. De meio ambiente 
3390.30.9900– outros materiais de consumo.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
MAYER & GUIMARAES LTDA 

CNPJ: 09.268.680/0001-01 
CONTRATADO

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001- 87

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas convocados, a se reunirem em assembleia geral ordinária, a 
ser realizada no dia 14/04/2016, às 15:00 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Feliciano 
Cirne n° 220, nesta Capital, para na forma do Artigo 16° do Estatuto Social, deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1.Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis 
acompanhadas do parecer dos auditores independentes, manifestação do conselho fiscal e do 
conselho de administração, referentes ao exercício de 2015;

2. Eleger membros do Conselho Fiscal da Companhia;
3. Outros assuntos de interesse dos acionistas.

João Pessoa, 29 de Março de 2016.
Marcus Vinícius Fernandes Neves

Vice-Presidente do Conselho de Administração

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00002/2016 - Ata de Registro de Preços nº 

006/2015, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 004/2015, realizado pela 
Prefeitura Municipal de Barreiros - PE.

DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do Fundo 
Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.122.2028.2084 - Manter atividades do Conselho 
Municipal de Saúde 10.301.2024.2085 - Manter atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF 
10.301.2024.2086 - Manter Programa de Atenção Básica de Saúde 10.301.2024.2087 - Manutenção do 
Programa Saúde na Escola - PSE 10.301.2024.2088 - Manter atividades de ações de saúde básica - outros 
recursos SUS 10.301.2025.2089 - Manter atividades do Centro Espec. Odontológicas e Labor. de Próteses 
10.301.2026.2090 - Manter atividades de assistência farmacêutica 10.302.2025.2091 - Manter atividades de 
Rede Saúde Mental - ESME - CAPS 10.302.2025.2092 - Manter atividades de Média e Alta Complexidade - 
MAC 10.302.2028.2093 - Manter atividades de ações básicas e serviços de saúde - FMS 10.302.2028.2094 
- Manter atividades dos serviços de atenção domiciliar - melhor em casa 10.302.2028.2107 - Manutenção 
do hospital 10.302.2028.2108 - Manter ações de serviços públicos de saúde - Convênio 10.305.2027.2096 
- Manter atividades de vigilância epidemiológica e ambiental 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00007/2016 - 01.03.16 - PADRÃO DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU 

LTDA - R$ 2.260.207,40
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de água mineral - botijão de 20 litros e garrafas de 500 ml -, mediante 

requisição periódica.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do Fundo 

Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.122.2028.2084 - Manter atividades do Conselho 
Municipal de Saúde 10.301.2024.2085 - Manter atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF 
10.301.2024.2086 - Manter Programa de Atenção Básica de Saúde 10.301.2024.2087 - Manutenção do 
Programa Saúde na Escola - PSE 10.301.2024.2088 - Manter atividades de ações de saúde básica - outros 
recursos SUS 10.301.2025.2089 - Manter atividades do Centro Espec. Odontológicas e Labor. de Próteses 
10.301.2026.2090 - Manter atividades de assistência farmacêutica 10.302.2025.2091 - Manter atividades de 
Rede Saúde Mental - ESME - CAPS 10.302.2025.2092 - Manter atividades de Média e Alta Complexidade - 
MAC 10.302.2028.2093 - Manter atividades de ações básicas e serviços de saúde - FMS 10.302.2028.2094 
- Manter atividades dos serviços de atenção domiciliar - melhor em casa 10.302.2028.2107 - Manutenção 
do hospital 10.302.2028.2108 - Manter ações de serviços públicos de saúde - Convênio 10.305.2027.2096 
- Manter atividades de vigilância epidemiológica e ambiental 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00015/2016 - 10.03.16 - SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS - R$ 78.400,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de carnes, frangos, peixes, linguiça, ovos e frios diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do Fundo 

Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.122.2028.2084 - Manter atividades do Conselho 
Municipal de Saúde 10.301.2024.2085 - Manter atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF 
10.301.2024.2086 - Manter Programa de Atenção Básica de Saúde 10.301.2024.2087 - Manutenção do 
Programa Saúde na Escola - PSE 10.301.2024.2088 - Manter atividades de ações de saúde básica - outros 
recursos SUS 10.301.2025.2089 - Manter atividades do Centro Espec. Odontológicas e Labor. de Próteses 
10.301.2026.2090 - Manter atividades de assistência farmacêutica 10.302.2025.2091 - Manter atividades de 
Rede Saúde Mental - ESME - CAPS 10.302.2025.2092 - Manter atividades de Média e Alta Complexidade - 
MAC 10.302.2028.2093 - Manter atividades de ações básicas e serviços de saúde - FMS 10.302.2028.2094 
- Manter atividades dos serviços de atenção domiciliar - melhor em casa 10.302.2028.2107 - Manutenção 
do hospital 10.302.2028.2108 - Manter ações de serviços públicos de saúde - Convênio 10.305.2027.2096 
- Manter atividades de vigilância epidemiológica e ambiental 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00013/2016 - 01.03.16 - DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - R$ 204.380,00
CT Nº 00014/2016 - 01.03.16 - JOÃO FERREIRA DE O. NETO CARNES E FRIOS - EPP - R$ 113.530,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de expediente diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do Fundo 

Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.122.2028.2084 - Manter atividades do Conselho 
Municipal de Saúde 10.301.2024.2085 - Manter atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF 
10.301.2024.2086 - Manter Programa de Atenção Básica de Saúde 10.301.2024.2087 - Manutenção do 
Programa Saúde na Escola - PSE 10.301.2024.2088 - Manter atividades de ações de saúde básica - outros 
recursos SUS 10.301.2025.2089 - Manter atividades do Centro Espec. Odontológicas e Labor. de Próteses 
10.301.2026.2090 - Manter atividades de assistência farmacêutica 10.302.2025.2091 - Manter atividades de 
Rede Saúde Mental - ESME - CAPS 10.302.2025.2092 - Manter atividades de Média e Alta Complexidade - 
MAC 10.302.2028.2093 - Manter atividades de ações básicas e serviços de saúde - FMS 10.302.2028.2094 
- Manter atividades dos serviços de atenção domiciliar - melhor em casa 10.302.2028.2107 - Manutenção 
do hospital 10.302.2028.2108 - Manter ações de serviços públicos de saúde - Convênio 10.305.2027.2096 
- Manter atividades de vigilância epidemiológica e ambiental 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00019/2016 - 16.03.16 - COMERCIAL MEDEIROS LTDA - R$ 2.847,50
CT Nº 00020/2016 - 16.03.16 - JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - R$ 30.328,50
CT Nº 00021/2016 - 16.03.16 - WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP - R$ 62.342,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de frutas e verduras diversas - pronta entrega.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do Fundo 

Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.122.2028.2084 - Manter atividades do Conselho 
Municipal de Saúde 10.301.2024.2085 - Manter atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF 
10.301.2024.2086 - Manter Programa de Atenção Básica de Saúde 10.301.2024.2087 - Manutenção do 
Programa Saúde na Escola - PSE 10.301.2024.2088 - Manter atividades de ações de saúde básica - outros 
recursos SUS 10.301.2025.2089 - Manter atividades do Centro Espec. Odontológicas e Labor. de Próteses 
10.301.2026.2090 - Manter atividades de assistência farmacêutica 10.302.2025.2091 - Manter atividades de 
Rede Saúde Mental - ESME - CAPS 10.302.2025.2092 - Manter atividades de Média e Alta Complexidade - 
MAC 10.302.2028.2093 - Manter atividades de ações básicas e serviços de saúde - FMS 10.302.2028.2094 
- Manter atividades dos serviços de atenção domiciliar - melhor em casa 10.302.2028.2107 - Manutenção 
do hospital 10.302.2028.2108 - Manter ações de serviços públicos de saúde - Convênio 10.305.2027.2096 
- Manter atividades de vigilância epidemiológica e ambiental 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00008/2016 - 01.03.16 - JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO - R$ 112.350,00
CT Nº 00009/2016 - 01.03.16 - LILIANNE DE FREITA FELIX - R$ 97.810,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de pães, bolos e salgados diversos - pronta entrega.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do Fundo 

Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.122.2028.2084 - Manter atividades do Conselho 
Municipal de Saúde 10.301.2024.2085 - Manter atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF 
10.301.2024.2086 - Manter Programa de Atenção Básica de Saúde 10.301.2024.2087 - Manutenção do 
Programa Saúde na Escola - PSE 10.301.2024.2088 - Manter atividades de ações de saúde básica - outros 
recursos SUS 10.301.2025.2089 - Manter atividades do Centro Espec. Odontológicas e Labor. de Próteses 
10.301.2026.2090 - Manter atividades de assistência farmacêutica 10.302.2025.2091 - Manter atividades de 
Rede Saúde Mental - ESME - CAPS 10.302.2025.2092 - Manter atividades de Média e Alta Complexidade - 
MAC 10.302.2028.2093 - Manter atividades de ações básicas e serviços de saúde - FMS 10.302.2028.2094 
- Manter atividades dos serviços de atenção domiciliar - melhor em casa 10.302.2028.2107 - Manutenção 
do hospital 10.302.2028.2108 - Manter ações de serviços públicos de saúde - Convênio 10.305.2027.2096 
- Manter atividades de vigilância epidemiológica e ambiental 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00016/2016 - 14.03.16 - ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE - R$ 66.970,00 - Diário 

Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba - 30.03.16

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do Fundo 

Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.122.2028.2084 - Manter atividades do Conselho 
Municipal de Saúde 10.301.2024.2085 - Manter atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF 
10.301.2024.2086 - Manter Programa de Atenção Básica de Saúde 10.301.2024.2087 - Manutenção do 
Programa Saúde na Escola - PSE 10.301.2024.2088 - Manter atividades de ações de saúde básica - outros 
recursos SUS 10.301.2025.2089 - Manter atividades do Centro Espec. Odontológicas e Labor. de Próteses 
10.301.2026.2090 - Manter atividades de assistência farmacêutica 10.302.2025.2091 - Manter atividades de 
Rede Saúde Mental - ESME - CAPS 10.302.2025.2092 - Manter atividades de Média e Alta Complexidade - 
MAC 10.302.2028.2093 - Manter atividades de ações básicas e serviços de saúde - FMS 10.302.2028.2094 
- Manter atividades dos serviços de atenção domiciliar - melhor em casa 10.302.2028.2107 - Manutenção 
do hospital 10.302.2028.2108 - Manter ações de serviços públicos de saúde - Convênio 10.305.2027.2096 
- Manter atividades de vigilância epidemiológica e ambiental 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00022/2016 - 16.03.16 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 239.801,00
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Cazuza 

Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 horas do dia 12 de Abril de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, 
para: Formação de Registro de Preços para Contratação de Empresa para aquisição de peças de sinalização 
viária.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal 
nº Lei 8.666/93 e suas alterações. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.Telefone: (83) 3341-1278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.
com.br/.Campina Grande - PB, 22 de Março de 2016.JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de Serviços de Venda dos produtos constantes dos anexos a este Processo: Como 

Envio e Remessas e Notificações, Sedex, Telegramas, Cartas - Com Ar/ Sem Ar entre Outros para Atender a 
demanda do Setor de Ações de melhoria no sistema de transito da STTP., FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibi-
lidade de Licitação nº IN00005/2016.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande STTP: 
05.010 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 04.122.2001.2154 - AÇÕES 
DE MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSITO - 3390.39.99.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA.VIGÊNCIA: 12 (doze) meses PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito 
e Transportes Públicos de Campina Grande e:CT Nº 00027/2016 - 22.03.16 - EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELEGRAFOS - R$ 120.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa Para Manutenção do SOFTWARE ARCGIS FOR DESKTOP de 

Uso Único (Primária) Incluindo Suporte Técnico,FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00006/2016.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande/STTP: 04.122.2001.2154 
Ações Administrativas da STTP 33.90.39.99 - Elementos de despesa: 3390-39 / 000 Fonte de recursos VI-
GÊNCIA: 12 (doze) meses PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Publicos 
de Campina Grande e: CT Nº 00028/2016 - 18.03.16 - Imagem Geosistemas e Comercio Ltda. - R$ 3.942,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços de locação de equipamento de fiscalização divulgação de informações 

de transito. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2016 - Ata de Registro de 
Preços nº 0003/2015, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 000130/2014, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Aracaju - Sec. Mun. de Planejamento Orçamento e Gestão. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande/STTP: 15 451 1029 2153 Ações de melhoria 
no sistema de transito 44 90 53 Equipamentos e Material de Permanente / VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT 
Nº 00023/2016 - 09.03.16 - VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIÁRIA S.A. - Valor Anual: R$ 585.550,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2016
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚ-

BLICOS DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 
Na qualidade de ordenador de despesa, e tendo em vista o disposto no artigo 43, inciso VI, da lei federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, ADJUDICA devendo ser HOMOLOGADO o objeto da licitação, 
nos termos do relatório final apresentado pelo e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente a 
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2016, que objetiva: Prestação de serviços de locação de 
equipamento de fiscalização divulgação de informações de transito. Correspondente procedimento licitatório 
em favor de: VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A. - R$ 16.436.700,00. Campina Grande - PB, 
07 de Março de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  047/2016 

Araçagi-PB, 29 de Março de 2016.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 010/2016
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDO DE SAÚDE
CONTRATADO: MAYER & GUIMARAES LTDA
CNPJ: 09.268.680/0001-01
PRAZO: 31/12/2016
VALOR TOTAL:  R$ 30.832,50 ( Trinta mil oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação02.140 – fundo municipal de saúde 02140.10.302.0210.2042 

– coord e manut. dos serv. públicos de saúde – sus – 3390.30.9900– outros materiais de consumo.
Município: Araçagi

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO                                                         
SEC.DE SAÚDE                                                                                                        
CONTRATANTE

MAYER & GUIMARAES LTDA 
CNPJ: 09.268.680/0001-01 

CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 002/2016.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para o 

conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e análise dos envelopes 
de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 21 de Março  de 2016 as 9:10 hs, chegou-se 
a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações em licitação realizada na 
modalidade Pregão Presencial  do tipo maior desconto, foi vencedora a Empresa: FÁTIMA DE SOUZA 
RODRIGUÊS – ME CNPJ: 06.890.277/0001-13, com o desconto de 4,0% sobre a tabela CMED.

Araçagi-PB, 23 de Março de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 008/2016.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para o 

conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e análise dos envelopes 
de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 21 de Março  de 2016 as 13:30 hs, chegou-se 
a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações em licitação realizada na 
modalidade Pregão Presencial  do tipo menor preço por item, foram vencedoras as Empresas: CIRUFARMA 
COMERCIAL LTDA CNPJ: 40.787.152/0001-09 Lote II R$ 86.698,30 (oitenta e seis mil, seiscentos e noventa 
e oito reais e trinta centavos); CIRÚRGICA MONTEBELLO CNPJ: 08.674.752/0001-40 Lote II R$ 139.784,00 
(cento e trinta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais); DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME CNPJ.: 
09.193.047/0001-93 Lote I R$ 68.852,50 (sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 
centavos) e Lote II R$ 17.676,50 (dezessete mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

Araçagi-PB, 23 de Março de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 009/2016.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para o 

conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e análise dos envelopes 
de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 22 de Março  de 2016 as 9:20 hs, chegou-se 
a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações em licitação realizada na 
modalidade Pregão Presencial  do tipo menor preço por item, foi  declarada vencedora a Empresa: DISTRI-
BUIDORA SALUTTE LTDA - ME CNPJ: 09.193.047/0001-93 o preço valor total  R$ 252.020,50 (Duzentos 
e cinquenta e dois mil  e vinte reais e cinquenta centavos).

Araçagi-PB, 23 de Março de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 010/2016.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para o 

conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e análise dos envelopes 
de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 22 de Março  de 2016 as 14:00 hs, chegou-se 
a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações em licitação realizada na 
modalidade Pregão Presencial  do tipo menor preço por item, foram  declaradas vencedoras as Empresas: 
MAYER & GUIMARAES LTDA CNPJ: 09.268.680/0001-01 valor total de R$ 71.998,75(setenta e um mil, 
novecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos); DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME 
CNPJ: 09.193.047/0001-93 valor total de R$ 56.194,25 (cinquenta e seis mil, cento e noventa e quatro 
reais e vinte e cinco centavos).

Araçagi-PB, 23 de Março de 2016.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

 AVISO DE COMUNICAÇÃO – INDEFERIMENTO DE RECURSO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00005/2016

A Pregoeira Oficial do município de Araruna torna público que foi INDEFERIDO o recurso apresentado 
pela empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI – ME, CNPJ: 24.059.658/0001-37, mantendo-
-se a decisão anteriormente tomada. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: cpl.araruna@gmail.com

  Araruna - PB, 29 de Março de 2016
 FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2016
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo da 

Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 10:00 horas do dia 15 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Confecção e Fornecimento de Materiais Gráficos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2011. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Serra da Raiz - PB, 29 de Março de 2016.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel 

Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. 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, 28 de Março de 2016
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel 

Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 13:00 horas do dia 12 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DE ESPE-
RANÇA A CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA PARA ATENDER ESTA EDILIDADE.. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. In-
formações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 28 de Março de 2016
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel 

Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS 0KM DES-
TINADAS AO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/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, 29 de Março de 2016
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel 

Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 11:00 horas do dia 13 de Abril de 2016, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 
MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. 
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, 28 de Março de 2016
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos diversos - solicitação periódica e entrega diária - des-

conto sobre a Tabela ABCFarma.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do Fundo 

Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.2026.2090 - Manter atividades de assistência 
farmacêutica 10.302.2028.2093 - Manter atividades de ações básicas e serviços de saúde 3390.30.01 - 
Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00010/2016 - 01.03.16 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 279.000,00  
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de refeições e lanches diversos, mediante requisição diária e periódica 

- pronta entrega.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2016.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do Fundo 

Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.122.2028.2084 - Manter atividades do Conselho 
Municipal de Saúde 10.301.2024.2085 - Manter atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF 
10.301.2024.2086 - Manter Programa de Atenção Básica de Saúde 10.301.2024.2087 - Manutenção do 
Programa Saúde na Escola - PSE 10.301.2024.2088 - Manter atividades de ações de saúde básica - outros 
recursos SUS 10.301.2025.2089 - Manter atividades do Centro Espec. Odontológicas e Labor. de Próteses 
10.301.2026.2090 - Manter atividades de assistência farmacêutica 10.302.2025.2091 - Manter atividades de 
Rede Saúde Mental - ESME - CAPS 10.302.2025.2092 - Manter atividades de Média e Alta Complexidade - 
MAC 10.302.2028.2093 - Manter atividades de ações básicas e serviços de saúde - FMS 10.302.2028.2094 
- Manter atividades dos serviços de atenção domiciliar - melhor em casa 10.302.2028.2107 - Manutenção 
do hospital 10.302.2028.2108 - Manter ações de serviços públicos de saúde - Convênio 10.305.2027.2096 
- Manter atividades de vigilância epidemiológica e ambiental 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00018/2016 - 15.03.16 - CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA - R$ 24.900,00
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Instrumento: 1º Aditivo ao Contrato nº. 09106/2015;
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 

ARMADA, DESTINADA À ESTAÇÃO CABO BRANCO - CIÊNCIA, CULTURA E ARTES, UNIDADES I E II, 
E DEPÓSITOS DE MATERIAIS.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa KAIRÓS SEGU-
RANÇA LTDA;

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2014/119475; PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09004/2015;
Signatários: Srª Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Lincoln Thiago 

de Andrade Bezerra, pela empresa KAIRÓS SEGURANÇA LTDA;
Valor Mensal Repactuado, redução de 80%: R$ 10.000,00 (dez mil reais).

João Pessoa, 16 de março de 2016.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura/SEDEC 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE REANALISE DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2015

A CPL do município,  após Reanalise documentação de habilitação referente a processo acima; DECI-
DE essa Comissão pela seguinte decisão, à luz das exigências editalícias e da legislação vigente emitir o 
julgamento: INABILITAR, as empresas: CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA 
– EPP, CNPJ Nº 04.934.818/0001-87,  Não atendeu ao item 5.3.2. –apresentou CND positiva; 5.5.1., letra 
a.2 –apresentou o Balanço Patrimonial em desconformidade com o que preceitua Art 1.180 e Art. 1.184,§2º 
da Lei 10.406/02; da mesma Lei; Art 177 da Lei 6404/76; NBC-T 2.1.4(Resolução CFC 563/83 e NBC-T 
3.1.1(Resolução CSC 686/90),CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA., CNPJ 
Nº 04.023.803/0001-12, não atendeu aos itens: 5.4.7. não apresentou; 5.5.1., letra a.2 – apresentou o 
Balanço Patrimonial em desconformidade com o que preceitua Art 1.180 e Art. 1.184,§2º da Lei 10.406/02; 
da mesma Lei; Art 177 da Lei 6404/76; NBC-T 2.1.4(Resolução CFC 563/83 e NBC-T 3.1.1(Resolução CSC 
686/90);5.5.5. letra “c” ’d” “e” “f”- não apresentou as declarações, AQ CONSTRUTORA LTDA.-ME, CNPJ 
Nº 03.196.316/0001-99: Quanto ao item 5.4.4. - documento não atende ao solicitado no edital- sem firma 
reconhecida, conforme solicitado no item 5.1.6.; Quanto ao item 5.4.5.  relação equipamento não atende ao 
solicitado no edital; pois são fotos, e não atende ao mínimo exigido. 5.4.5.1. não atende – incompleto;5.5.1., 
letra a.2 –apresentou o Balanço Patrimonial em desconformidade com o que preceitua Art 1.180 e Art. 
1.184,§2º da Lei 10.406/02; da mesma Lei; Art 177 da Lei 6404/76; NBC-T 2.1.4(Resolução CFC 563/83 e 
NBC-T 3.1.1(Resolução CSC 686/90). As declarações solicitadas no item 5.5.5. das letras a,b,c,e,f – não 
foram apresentadas, VIGA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 14.575.353/0001-24: Não atendeu item 5.5.1., 
letra a.2 –apresentou o Balanço Patrimonial em desconformidade com o que preceitua Art 1.180 e Art. 
1.184,§2º da Lei 10.406/02; da mesma Lei; Art 177 da Lei 6404/76; NBC-T 2.1.4(Resolução CFC 563/83 e 
NBC-T 3.1.1(Resolução CSC 686/90), COENCO – CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO 
LTDA, CNPJ Nº 00.431.864/0001-68: Não atendeu item 5.5.1., letra a.2 –apresentou o Balanço Patrimonial 
em desconformidade com o que preceitua Art 1.180 e Art. 1.184,§2º da Lei 10.406/02; da mesma Lei; Art 
177 da Lei 6404/76; NBC-T 2.1.4(Resolução CFC 563/83 e NBC-T 3.1.1(Resolução CSC 686/90). Quanto 
ao item 5.4.4. - documento não atende ao solicitado no edital- sem firma reconhecida, conforme solicitado 
no item 5.1.6. SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 14.031.903/0001-44: Não atendeu 
aos itens: 5.2.5. Identidade não legível;  5.5.1., letra a.2 –apresentou o Balanço Patrimonial em descon-
formidade com o que preceitua Art 1.180 e Art. 1.184,§2º da Lei 10.406/02; da mesma Lei; Art 177 da Lei 
6404/76; NBC-T 2.1.4(Resolução CFC 563/83 e NBC-T 3.1.1(Resolução CSC 686/90)e cópia não atende ao 
item 5.5.6. do edital;  5.5.5. Letra ‘a’ não atende Dec. Sem firma reconhecida; letra ’b’ declaração sem firma 
reconhecida; letra ‘c’ não atende declaração sem firma reconhecida, letra ‘d’ não atende declaração sem 
firma reconhecida, letra ‘e’ não atende declaração sem firma reconhecida, letra ‘f’ não atende declaração 
sem firma reconhecida todas desatendendo ao item 5.1.6.; 5.4.2- o acervo não atende ao solicitado do 
edital a documentação apresentada esta ilegível e a cópia não está autenticada nos termos da Lei Estadual 
10.132/2013; 5.4.2.1 Não Apresentou; 5.4.3 Copia doc. Não atende ao item 5.5.6.; 5.4.4. Não apresentou 
conforme edital, tendo apresentado uma declaração que cita outro processo; 5.4.4.1. Não Apresentou; 5.4.5. 
Não Apresentou; 5.4.5.1. Não Apresentou; 5.4.5.2. Não Apresentou; 5.4.5.3. Não Apresentou; 5.4.6. Não 
Atende sem firma reconhecida; 5.4.7. não apresentou. CONSTRUTORA CAVASA VALAS E SANEAMENTO 
LTDA-ME, CNPJ Nº 01.334.407/0001-18:Não atendeu aos itens: 5.2-5.2.1. Não Atende-Doc. Incompleto; 
5.2.5. RG Sócio Moacyr sem autenticação; 5.5.5. Letra ‘a’ Não atendeu item 5.1.6 e 5.5.5 do edital, letra ‘b’ 
Não atendeu item 5.1.6 e 5.5.5 do edital; Não atendeu item 5.5.1., letra a.2 –apresentou o Balanço Patrimonial 
em desconformidade com o que preceitua Art 1.180 e Art. 1.184,§2º da Lei 10.406/02; da mesma Lei; Art 
177 da Lei 6404/76; NBC-T 2.1.4(Resolução CFC 563/83 e NBC-T 3.1.1(Resolução CSC 686/90). 5.4.2. 
Atestado sem firma reconhecida; 5.4.5. Não atende ao solicitado no edital; 5.4.5.1. Doc. Incompleto; 5.4.5.2. 
Não Apresentou; 5.4.5.3. Não Apresentou; 5.4.6. Não apresentou; 5.4.7. Não atendeu ao item 5.5.5 sem 
indicação prefeitura, não atendeu ao item 5.1.6 sem firma reconhecida; 5.5-5.5.1. Letra ‘d’ Não apresentou 
letra ‘e’ Não apresentou letra ‘f’ não apresentou. LORENA & ÁDRIA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E LO-
CAÇÕES LTDA-ME CNPJ Nº 15.407.975/0001-06: Não atendeu item 5.5.1., letra a.2 –apresentou o Balanço 
Patrimonial em desconformidade com o que preceitua Art 1.180 e Art. 1.184,§2º da Lei 10.406/02; da mesma 
Lei; Art 177 da Lei 6404/76; NBC-T 2.1.4(Resolução CFC 563/83 e NBC-T 3.1.1(Resolução CSC 686/90). 
5.4.2. não atende ao solicitado no edital, parte da documentação está ilegível e sem firma reconhecida não 
atendendo item 5.1.6.; 5.4.5.1. Não apresentou completo; 5.4.5.2. Não apresentou; 5.4.5.3. Não apresentou; 
CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP, CNPJ Nº 22.370.871/0001-30: 
5.4.2. Acervo não compatível, com solicitado. Edital; 5.4.2.1 Falta; 5.4.5 Não apresentou; 5.4.5.1. Não 
apresentou; 5.4.5.2. Não apresentou; 5.4.5.3. Não apresentou; 5.4.6. Não apresentou; 5.4.2. o acervo não 
atende ao solicitado do edital, 5.4.2. Acervo não compatível, com solicitado no Edital; 5.4.2.1 não atende ao 
solicitado no edital; 5.4.4-. documento não atende ao solicitado no edital- sem firma reconhecida, conforme 
solicitado no item 5.1.6; 5.4.5- Não apresentou; 5.4.5.1. apresentou em desacordo com edital; 5.4.5.2. Não 
apresentou; 5.4.5.3. Não apresentou; 5.4.7. não apresentou. Constatado a inabilitação ou desqualificação de 
todos os concorrentes do processo de licitação,CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2015,   dar-se-á o prazo 
de 08 (oito) dias úteis para que os licitantes apresentem novos documentados de habilitação “escoimados” 
dos vícios detectados, nos termos do  § 3º Art. 48, da Lei 8.666/93., sendo que, em não havendo recurso, 
fica marcada a reunião para recebimento desses documentos até o  dia 12 de abril de 2016, ás 08:30horas, 
na sala da CPL, no prédio da Prefeitura Municipal Boa Ventura - PB. Os autos do processo encontra-se 
a disposição dos interessados em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas no prédio da prefeitura.

INFORMAÇÕES: informações na sala da CPL. localizada a Rua Emília Leite, nº s/n, Centro, Boa Ventura 
– PB, em todos os dias úteis de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Boa Ventura-PB, 28 de Março de 2016.
LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PRESIDENTE DA CPL PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00020/2016 
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 
00020/2016, do tipo menor, para prestação de serviços técnicos especializados, cuja abertura será no dia 
15.04.2016 às 14:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - 
Aguiar-PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 e contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 29 de Março de 2016.
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2016, que objetiva: Locação de Sistemas de Contabili-
dade Pública e Controle de Tesouraria; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: IMPORT INFORMÁTICA LTDA - R$ 11.000,00.

Pirpirituba - PB, 24 de Março de 2016.
RONALDO JOSÉ DA SILVA DE ABREU

Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de Sistemas de Contabilidade Pública e Controle de Tesouraria.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pirpirituba: (RECURSOS PRÓPRIOS/DUODÉCIMO) 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL 01.031.1001.2001 - 3.3.90.39.01.
VIGÊNCIA: 10 (dez) meses
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Pirpirituba e:
CT Nº 00004/2016 - 28.03.16 - IMPORT INFORMÁTICA LTDA - R$ 11.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO n° 00009/2016

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00009/2016.
OBJETO: Aquisição gradual e diária de Material de Limpeza, manutenção e descartáveis para suprir as 

diversas Secretarias Municipais.
ABERTURA: 29/03/2016 as 08h30min horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 29/03/2016

Brejo dos Santos/PB, 29 de Março de 2016.
Alan Jackson Miranda da Silva

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS/PB
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO n° 00011/2016

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00011/2016.
OBJETO: Locação de veículos para o Transporte Escolar da Rede Pública de Ensino do Município de 

Brejo dos Santos/PB.
ABERTURA: 29/03/2016 às 14h30min horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 29/03/2016

Brejo dos Santos/PB, 29 de Março de 2016.
Alan Jackson Miranda da Silva

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Materiais Gráficos destinados as Secretarias do município de Manaíra/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 03.000 - Secretaria de Administração - Material de Consumo - 04.000 - Secretaria 

de Finanças - 3.3.90.30 - Material de Consumo - 05.000 - Secretaria de Infra-Estrutura - 3.3.90.30 - Material de 
Consumo - 06.000 - Secretaria de Educação e Cultura - 3.3.90.30 - Material de Consumo 07.000 - Secretaria 
de Saúde - 3.3.90.30 - Material de Consumo - 08.000 - Secretaria de Ação Social - 3.3.90.30 - Material de 
Consumo - 09.000 - Secretaria de Agricultura e Abastecimento - 3.3.90.30 - Material de Consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: ALDENIR DOS SANTOS CHAVES - ME 

- GRÁFICA BAIXA VERDE - R$ 108.698,41
Manaíra - PB, 28 de Março de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

ALDENIR DOS SANTOS CHAVES - ME - GRÁFICA BAIXA VERDE
CNPJ nº 13.048.826/0001-72

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Combustível Tipo Gasolina comum, Bio Diesel comum, destinados aos veículos 

de propriedade desta Prefeitura, e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do município de 
Manaíra/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 02.000 - Gabinete do Prefeito - 3.3.90.30 - Material de Consumo - 03.000 - Se-

cretaria de Administração - Material de Consumo - 04.000 - Secretaria de Finanças - 3.3.90.30 - Material de 
Consumo - 05.000 - Secretaria de Infra-Estrutura - 3.3.90.30 - Material de Consumo - 06.000 - Secretaria de 
Educação e Cultura - 3.3.90.30 - Material de Consumo 07.000 - Secretaria de Saúde - 3.3.90.30 - Material 
de Consumo - 08.000 - Secretaria de Ação Social - 3.3.90.30 - Material de Consumo - 09.000 - Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento - 3.3.90.30 - Material de Consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: CÍCERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA 

- POSTO SANTA MARIA - R$ 762.000,00
Manaíra - PB, 23 de Março de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

CÍCERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA - POSTO SANTA MARIA
CNPJ nº 07.075.415/0001-73

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos de informática destinados as diversas secretarias do 

Município de Manaíra/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 02.000 - Gabinete do Prefeito - 3.3.90.30 - Material de Consumo - 03.000 - Se-

cretaria de Administração - Material de Consumo - 04.000 - Secretaria de Finanças - 3.3.90.30 - Material de 
Consumo - 05.000 - Secretaria de Infra-Estrutura - 3.3.90.30 - Material de Consumo - 06.000 - Secretaria de 
Educação e Cultura - 3.3.90.30 - Material de Consumo 07.000 - Secretaria de Saúde - 3.3.90.30 - Material 
de Consumo - 08.000 - Secretaria de Ação Social - 3.3.90.30 - Material de Consumo - 09.000 - Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento - 3.3.90.30 - Material de Consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e OLITECH INFORMÁTICA E COMUNI-

CAÇÃO LTDA EPP - R$ 113.093,00.
Manaíra - PB, 23 de Março de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
CNPJ nº 07.202.892/0001-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o Processo Administrativo nº 005/2016 e 
Pregão Presencial nº 00004/2016. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água.
CONTRATADA: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - ME.
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de gêneros alimentícios, desti-

nados a merenda escolar para o ano letivo de 2016, com entrega de forma parcelada e de acordo com 
as suas necessidades, no município de Olho D´agua, conforme quantidades e especificações no anexo e 
Termo de Referência.

VALOR GLOBAL: R$ 212.098,50 (duzentos e doze mil, noventa e oito reais e cinquenta centavos).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2016.

Olho D`água - PB,  29 de Março de 2016
Francisco de Assis Carvalho  -  Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2016, que objetiva: Aquisição de Materiais Gráficos 
destinados as Secretarias do município de Manaíra/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ALDENIR DOS SANTOS CHAVES - ME - GRÁFICA BAIXA VERDE - R$ 108.698,41.

Manaíra - PB, 23 de Março de 2016
JOSÉ SIMÃO DE SOUSA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Material de Expediente e diversos, destinado as diversas secretarias e Fundo 

Municipal de Saúde do Município de Manaíra - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 02.000 - Gabinete do Prefeito - 03.000 - Secretaria de Administração - 04.000 - 

Secretaria de Finanças - 05.000 - Secretaria de Infra-Estrutura - 06.000 - Secretaria de Educação e Cultura 
- 07.000 - Secretaria de Saúde - 08.000 - Secretaria de Ação Social - 09.000 - Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento; 3.3.90.30 - Material de Consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: EULÁLIA SILVA BEZERRA PALMEIRA 

- R$ 154.391,00
Manaíra - PB, 23 de Março de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

EULÁLIA SILVA BEZERRA PALMEIRA
CNPJ nº 13.433.905/0001-05

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de veículo destinado ao transporte de estudantes, que reside na zona rural deste 

município para as escolas localizadas na zona urbana e rural, sendo de ida e volta, todas do município 
de Manaíra-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2016.
DOTAÇÃO: Recursos: 06.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROGRAMA DE TRA-

BALHO - 12.368.1014.2017 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - 12.368.1014.2020 
- MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.36-OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: MANOEL BARBOSA DOS SANTOS 

- R$ 38.733,00.
Manaíra - PB, 23 de Março de 2016.

JOSÉ SIMÃO DE SOUSA
Prefeito

MANOEL BARBOSA DOS SANTOS
CPF nº 514.040.954-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO ANALISE E JULGAMENTO DE RECURSO
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2015

A CPL do município, de ordem da Sra. Prefeita, após Ratificação da Decisão, torna público nos termos 
da Lei 8.666/93, a análise dos recursos administrativos interposto pelas empresas VIGA ENGENHARIA 
EIRELI, CNPJ Nº 14.575.353/0001-24 e COENCO – CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO 
LTDA., CNPJ Nº 00.431.864/0001-68, AQ CONSTRUTORA LTDA. ME, CNPJ Nº 03.196.316/0001-99, o qual 
DECIDIU dar provimento em parte aos recursos; e proceder a ANULAÇÃO a decisão desta CPL publicada 
dia 24 de fevereiro de 2016 neste jornal e Proceder então uma reanalise da documentação apresenta e 
emitir novo julgamento.

INFORMAÇÕES:  na sala da CPL, localizada a Rua Emília Leite, nº s/n, Centro, Boa Ventura – PB, em 
todos os dias úteis de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Boa Ventura – PB,  22 de março  de 2016
LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PRESIDENTE CPL/PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º45/2016
OBJETO: execução de manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas dos prédios públi-

cos, com: Instalação de rede elétrica de informática; Instalação de luminárias; Instalação de rede elétrica 
de ar condicionado; Instalação de padrão de entrada de energia; Distribuição de rede elétrica e serviços 
de instalação externa incluindo serviços de instalações de iluminação externa quando da realização de 
eventos pela edilidade

ABERTURA 11/04/2016 as 09h30min horário local
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Administrativo 

Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte – 
Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo telefone 0(xx)83-3423-3612

Patos (PB), 29 de março de 2016
EUZARY AYRES DE LACERDA VERAS

Pregoeira

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Instalação nº 536/2016 em João Pessoa, 11 de março de 2016 – Prazo: 730dias. Para 
a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-400, trecho entre Santa Inês e a divisa PB/PE. Na 
(o) – RODOVIA PB-400, TRECHO ENTRE SANTA INES E A DIVISA PB/PE Município: - UF: PB. Processo: 
2014-007806/TEC/LI-3599. 

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Operação nº 545/2016 em João Pessoa, 11 de março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-293, trecho: Entroncamento BR 230 / Vista Serrana com extensão 
de 21,0 Km, apresentando as características seguintes: coletor secundário, pista de rolamento com 6,0 m de 
largura, acostamento de 1,0 e faixa de domínio totalizando 30,0 m. Na (o) – RODOVIA PB-293, TRECHO: 
ENTRONCAMENTO BR 230 / VISTA SERRANA Município: - UF: PB. Processo: 2015-007013/TEC/LO-0999. 

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença Prévia nº 546/2016 em João Pessoa, 11 de março de 2016 – Prazo: 365dias. Para a atividade 
de: Pavimentação da Rodovia PB-090, trecho: Aroeiras / Itatuba. Na (o) – RODOVIA PB-090, TRECHO: 
AROEIRAS / ITATUBA Município: - UF: PB. Processo: 2015-007022/TEC/LP-2589. 

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Operação nº 534/2016 em João Pessoa, 11 de março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-121, trecho: Esperança / Areial / Pocinhos. Na (o) – RODO-
VIA PB-121, TRECHO: ESPERANÇA / AREIAL / POCINHOS – ENTR. BR-230 ACESSO A MONTADAS 
Município: - UF: PB. Processo: 2016-000157/TEC/LO-1410. 

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Operação nº 535/2016 em João Pessoa, 11 de março de 2016 – Prazo: 1095 dias. 
Para a atividade de: Operação da Rodovia, trecho: Entroncamento PB-348 / Núcleo de Irrigantes BR-230. 
Na (o) –, TRECHO: ENTR. PB-348, NUCLEO DE IRRIGANTES BR 230 Município: - UF: PB. Processo: 
2016-000335/TEC/LO-1468. 

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença Prévia nº 481/2016 em João Pessoa, 7 de março de 2016 – Prazo: 365dias. Para a atividade 
de: Pavimentação da Rodovia PB-384, trecho: Carrapateira / Nazarezinho - RN. Na (o) – RODOVIA PB-384, 
TRECHO: CARRAPATEIRA / NAZAREZINHO Município: - UF: PB. Processo: 2015-007317/TEC/LP-2614.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença Prévia nº 540/2016 em João Pessoa, 11 de março de 2016 – Prazo: 365dias. Para a ati-
vidade de: Pavimentação da Rodovia PB-167, trecho: Cubati / Sossêgo - PB. Na (o) – RODOVIA PB-167, 
TRECHO: CUBATI / SOSSEGO Município: - UF: PB. Processo: 2015-007296/TEC/LP-2603.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença Prévia nº 539/2016 em João Pessoa, 11 de março de 2016 – Prazo: 365dias. Para a atividade 
de: Pavimentação da Rodovia PB-151, trecho: Picuí / Nova Floresta Na (o) – RODOVIA PB-151, TRECHO: 
PICUÍ / NOVA FLORESTA Município: - UF: PB. Processo: 2015-007294/TEC/LP-2602.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Instalação nº 595/2016 em João Pessoa, 17 de março de 2016 – Prazo: 365dias. Para a 
atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-325, trecho: BR 230 / Catolé do Rocha, com extensão de 47,26 
km contendo coletor secundário, pista de rolamento, acostamento. Na (o) – RODOVIA PB-325, TRECHO: 
BR 230 Município: CATOLÉ DO ROCHA - UF: PB. Processo: 2015-003731/TEC/LI-4150. 

 
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 

09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença Prévia nº 533/2016 em João Pessoa, 11 de março de 2016 – Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-337, trecho: Bom Sucesso / Lagoa Na (o) – RODOVIA PB-337, 
TRECHO: BOM SUCESSO / LAGOA Município: - UF: PB. Processo: 2016-000153/TEC/LP-2634

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambien-
te, emitiu a Licença Prévia nº 480/2016 em João Pessoa, 7 de março de 2016 – Prazo: 365 dias. Para 
a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-082, trecho: Salgado de São Felix / Acauã / Natuba Na 
(o) – RODOVIA PB-082, TRECHO: SALGADO DE SÃO FELIX / ACAUÃ / NATUBA Município: - UF: PB. 
Processo: 2015-007316/TEC/LP-2613 

 
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 

09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
emitiu a Licença de Instalação nº 658/2016 em João Pessoa, 23 de março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Pavimentação da Rodovia Vicinal, trecho: Entroncamento da BR-101 ao Distrito de Forte 
Velho – Santa Rita-PB Na (o) – RODOVIA VICINAL, TRECHO: ENTRONCAMENTO DA BR 101 / FORTE 
VELHO Município: - UF: PB. Processo: 2015-007307/TEC/LI-4517

PBTUR - EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A, CNPJ nº 08.946.006/0001-68, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
327/2016 em João Pessoa, 17 de fevereiro de 2016 – Prazo 1095 dias. Para atividade de: Edifício Sede do 
Órgão Oficial de Turismo, no bairro de Tambaú – João Pessoa/PB. No (a) ALMIRANTE TAMANDARÉ Nº 
100, TAMBAÚ. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-007633/TEC/LO-1174.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. E DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA- Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a REN. DA LO Nº1023/14/PROC.14-001430=CANTEIRO 
DE OBRA=IT:1.400.956,81=ÁREA:6.765,40M²=NE:349=L/ATV:ZONA RURAL-MONGEIRO-PB=1ªPUBLI. 
Processo: 2016-001852/TEC/LO-1840

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/
CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia n° 663/2016, em João Pessoa, em 28 de Março de 2016 – Prazo 
365 dias. Para a atividade de: Parque Linear Parahyba – 1ª Etapa no Jardim Oceania, no Município: João 
Pessoa/PB. Processo nº 2016-001608/TEC/LP-2668.

SS CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME – CNPJ/CPF Nº 03.010.650/0001-06, 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 262/2016 em João Pessoa, 4 de fevereiro de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
EDIFICAÇÃO DE 04 APARTAMENTOS MULTIFAMILIARES, DISTRIBUIDOS 02 PAVIMENTOS, PERFA-
ZENDO UMA ÁREA DE 207,00M² Na(o) – RUA PROJETADA, QD 02, LT 19, PORTAL DO POÇO. Município: 
CABEDELO – UF: PB. Processo: 2016-000196/TEC/LO-1420.

REMOTTI ATIVIDADES AGRICOLAS LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.249.323/0001-98 Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 662/2016 
em João Pessoa, 28 de março de 2016 – Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Edificação Residencial 
Multifamiliar e Comercial, com 60 (sessenta) Unidades Habitacionais e Sistema de Esgotamento Sanitário 
Individual. Na(o) – LT. 06, QD. 11 – LOT. PRAIA DE JACUMÃ - Município: CONDE – UF: PB. Processo: 
2016-001131/TEC/LP-2654.

COUTINHO E COUTINHO LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.063.185/0001-22 Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 593/2016 em João 
Pessoa, 17 de março de 2016 – Prazo: 1825 dias. Para a atividade de: Comércio varejista de combustíveis 
(gasolina, álcool e diesel), GNV, lubrificante, GLP, serviço de troca de óleo e loja de conveniência. Na(o) 
– AV. CRUZ DAS ARMAS, 3133, CRUZ DAS ARMAS. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB.  Processo: 
2015-008151/TEC/LO-1349.

PAQUETA CALÇADOS LTDA, CNPJ sob o nº 01.098.983/0083-50 torna público que requereu a 
SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para 
funcionamento da empresa com atividade de comercio varejista de calçados, artigos esportivos, viagem, 
vestuário e acessórios, situada a Av. Gov. Flavio Ribeiro Coutinho, nº 220, lojas S-0419, S-420, S-421 e 
S-422 primeiro pavimento, Bairro Centro no município de Cabedelo – PB.

SGE COMERCIO DE MATERIAL DIDÁTICO LTDA – CNPJ Nº 12.708.358/0003-14 torna público que 
recebeu da SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a Licença de Ope-
ração de número 090/2016 para funcionamento da empresa, situada na Avenida Flavio Ribeiro Coutinho, 
165, Parque Verde, no município de Cabedelo/PB, conforme processo de nº 2016.00714.

ROCHA E BARROS LTDA – ME – CNPJ/CPF Nº 23.612.185/0001-90 Torna público que àSUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiuLicença de Operação nº 653/2016 em João 
Pessoa, 23 de março de 2016 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: MOTELNa(o) – RODOVIA BR 405 
– KM 31 – ZONA URBANA Município: SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – UF: PB.Processo: 2016-000450/
TEC/LO-1509.

COINBRA – Construtora e Incorporadora Brasileira Sociedade Empresária Ltda. CNPJ:19079237/000138, 
torna público que recebeu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
a Licença Prévia e Licença de Instalação para construção de unidade residencial Multifamiliar situado no 
Loteamento Praia do Poço, no Lote 02, Quadra 18-B na Rua 55 esquina com Rua 59.

(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)
 
AK Serviços de Alimentação EIRELI – ME torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio 

Ambiente a Renovação da Licença de Operação para a atividade de lanchonete, casa de chás, de sucos, res-
taurante e similares, situada na Avenida Camilo de Holanda, n°. 19, sala 01, Centro, João Pessoa – Paraíba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2016
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e obser-

vado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2016, que objetiva: 
Prestação de serviços de locação de equipamento de fiscalização divulgação de informações de transito. 
RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: VELSIS SISTEMA E TECNOLOGIA VIARIA S.A. - R$ 
16.436.700,00.Campina Grande - PB, 07 de Março de 2016.FELIX ARAUJO NETO - Diretor Superintendente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para 

conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2016, 
do tipo menor preço por item, para aquisição de material gráfico, cuja abertura será no dia 15.04.2016 às 
09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. 
O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499 - 1180.

Aguiar-PB, 29 de Março de 2016
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00019/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para 

conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 00019/2016, 
do tipo menor preço por item, para aquisição de fardamento escolar, cuja abertura será no dia 15.04.2016 
às 10:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. 
O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado,  no 
horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499 - 1180.

Aguiar-PB, 29 de Março de 2016.  
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2016

ObjetoCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PLANE-
JAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS. Tipo: Menor Preço. Nova data parainício da Sessão:15:00 (hora local) do dia 14/04/2016. Local:Sala 
da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Motivo da Prorrogação: 
Reformulação do edital e/ou seus anexos. 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, 29 de março de 2016. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNIUCIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº  00021/2016
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para 

conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 00021/2016, 
do tipo menor preço por item, locação de veículos para transporte de estudantes e outros, cuja abertura será no 
dia 15.04.2016 às 15:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Aguiar--PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 29 de Março de 2016
MARIA DE FÁTIMA SOARES DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO
ERRATA

ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2016
Onde se lê “às 10:00 horas do dia 05 de Abril de 2016”.
Leia-se: às 10:00 horas do dia 11 de Abril de 2016. 
O Edital também poderá ser retirado no site:
www.camaracabedelo.pb.gov.br
A Câmara de Cabedelo Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, 

sediada na Rua João Machado, 29 - Centro - Cabedelo - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO 
PARA ATENDER AS NECESSIADES DESTA CASA LEGISLATIVA. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93, e 123/06. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Retirada do Edital na CPL, situada no anexo II ou pelo email abaixo.
Telefone: (083) 987958222.
Email: cpl.camaracabedelo@outlook.com

Cabedelo – PB, 29 de marçode 2016
HALISON ALVES DE BRITO 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016

CONTRATO Nº 094/2016 - Contratado(a): Brilt Comércio e Serviços Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelado de eletroeletrônicos diversos. Valor Contratado: R$ 118.450,00.  Recursos: Próprios, FNDE e FNAS. 
Classificação: Diversas Secretarias - Eq. e Mat. Permanente. Vigência: 09/03/2016 a 31/12/2016.

CONTRATO Nº 095/2016 - Contratado(a): Eletropeças TI Comercial EIRELI. Objeto: Prestar o forneci-
mento parcelado de eletroeletrônicos diversos. Valor Contratado: R$ 516.520,00.  Recursos: Próprios, FNDE 
e FNAS. Classificação: Diversas Secretarias - Eq. e Mat. Permanente. Vigência: 09/03/2016 a 31/12/2016.

Bayeux/PB, 09 de março de 2016
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSI-

DADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE POÇO DANTAS-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00017/2016 - 29.03.16 - Jailson Alves de Almeida Farmacia ME - R$ 314.124,56
CT Nº 00018/2016 - 29.03.16 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 223.478,00 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos Éticos, Genéricos e Similares conforme tabela da ABC 

Farma.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2016.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00019/2016 - 29.03.16 - Jailson Alves de Almeida Farmacia ME - R$ 53.900,00
CT Nº 00020/2016 - 29.03.16 - JUVINO FERNANDES NETO ME - R$ 63.700,00 
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2016
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2016, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
PARA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE POÇO 
DANTAS-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Jailson Alves de Almeida 
Farmacia ME - R$ 314.124,56; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 223.478,00.

Poço Dantas - PB, 29 de Março de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito  

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2016

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2016, que objetiva: Aquisição parcelada de medicamentos 
Éticos, Genéricos e Similares conforme tabela da ABC Farma; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: Jailson Alves de Almeida Farmacia ME - R$ 53.900,00; JUVINO FERNANDES NETO 
ME - R$ 63.700,00.

Poço Dantas - PB, 29 de Março de 2016
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa pra prestação de serviços de mão de obra para pavimentação em 
Paralelepípedos de diversas Ruas do Município nas zonas rural e urbana, Regime de execução empreitada 
por preço unitário, tipo menor preço global. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2016. RE-
CURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO - 10.00 - Secretaria de Infra Estrutura - 15.451.2009.1021 - Asfaltar / 
Pavimentar em Paralelepípedos Ruas e Avenidas e Drenagem - 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO 
EXECUÇÃO: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/
PB e BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA, CNPJ sob o nº 14.224.419/0001-31 - CT Nº 
00172/2016 – 21/03/2016 – R$ 564.751,80 (Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil Setecentos e Cinquenta e 
Um Reais e Oitenta Centavos).

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2016
Nos termos do relatório final e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial 

nº 00009/2016, que objetiva: Aquisição de ADJUDICO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ALDENIR DOS SANTOS CHAVES - ME - GRÁFICA BAIXA VERDE - R$ 108.698,41.

Manaíra - PB, 23 de Março de 2016
SAWLLO NOGUEIRA BEZERRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2016
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00006/2016, para o dia 04 de Abril 

de 2016 às 16:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - 
Centro - Cuité de Mamanguape - PB. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço.

Telefone: (83) 991742062.
Cuité de Mamanguape - PB, 28 de Março de 2016

MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Seve-

rino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 15:00 horas do dia 11 de março de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças de veículos diversos, 
destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Cuité de Mamanguape. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00005/2013. Informações: no horário das 
14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 9174-2062.
Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 28 de março de 2016
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Severino 

Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 17:00 horas do dia 11 de março de 2016, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de construção diversos, 
destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Cuité de Mamanguape. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00005/2013. Informações: no horário das 
14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 9174-2062.
Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 28 de março de 2016
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2016
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Seve-

rino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 11 de Abril de 2016, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças de veículos diversos, 
destinado a esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (83) 991742062.
Cuité de Mamanguape - PB, 28 de Março de 2016

MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA - Pregoeira Oficial
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