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João Pessoa chega aos 435 
anos em meio à pandemia
Coronavírus impõe uma reflexão sobre o futuro da capital, assim como do Estado, que também faz aniversário hoje. Páginas 5 e 6
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No Líbano, explosão mata dezenas e fere milhares
Incidente ocorreu ontem à tarde, em Beirute, e até à noite contabilizava mais de 70 mortos e aproximadamente quatro mil feridos, sem causa conhecida. Página 14
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CASOS

Governo do Estado amplia oferta de 
exame laboratorial para o diagnóstico 
da covid-19. Página 4

Ex-ministro Celso Amorim 
lança antologia pela Editora 
A União, reunindo análises sobre 
política externa. Página 9

Novo normal: através do QR Code 
acima, acesse galeria de A União que 
mostra o cotidiano da cidade em 2020

Meeting Brasil Latin América On-line 
2020: PBTur divulga Paraíba em evento 
online para 12 países. Página 12
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HU, em João Pessoa, retoma atendimento na 
maternidade a partir de amanhã. Página 3
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Paraibano 2020 Botafogo (foto) pode até perder por um gol de 
diferença para o Treze, hoje, em CG, que a final está garantida. Página 16
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O nome do programa – Orçamento Democrático Estadual – já nos 
antecipa que é um instrumento pautado pela participação de muitos. É 
popular no sentido mais genuíno da palavra, porque integra a popula-
ção nos processos decisórios, no que tange a sugerir prioridades para 
a aplicação dos recursos públicos, com reflexos sobre a construção de 
peças orçamentárias – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); Lei Or-
çamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA).  O Orçamento Demo-
crático Estadual é, talvez, a mais importante política pública de uma 
gestão, justamente por suscitar o diálogo direto entre poder público e 
população, culminando na escolha de obras e ações que terão priorida-
de na execução orçamentária estadual. 

Uma das características principais do Orçamento Democrático 
Estadual é a realização das plenárias presenciais, em que a popula-
ção interage diretamente com o governador e com os secretários de 
Estado – e não poderia ser diferente, devido à marca de participação 
popular que está em sua essência. Porém, pela excepcionalidade do 
período de pandemia, não seria prudente assim realizá-las, o que le-
vou a gestão estadual a, acertadamente, adotar o modelo virtual de in-
teração, de modo a preservar o calendário de audiências do programa 
governamental e, por tabela, manter a participação popular tão cara 
à sua execução, ao tempo em que assegurou o distanciamento social 
dos partícipes, conforme determina os protocolos sanitários. Aliás, a 
adequação das atividades humanas a outros procedimentos de ação, 
por causa da covid-19, é uma necessidade tanto para os Poderes cons-
tituídos quanto para a sociedade civil.  

Interessante observar que a participação popular no programa 
cresce a cada edição. No ano passado, quando ocorreram plenárias pre-
senciais em todas as regiões da Paraíba, registrou-se a participação de 
mais de 50 mil pessoas, um crescimento de 14,1% em relação à edição 
de 2018. Esse dado corrobora a tese de que as pessoas sentem a neces-
sidade de opinar, de ter voz dentro dos processos decisórios.  

Afora o fato de permitir que a sociedade participe da trans-
formação da Paraíba, sugerindo obras, ações e serviços, o Or-
çamento Democrático Estadual encerra outro aspecto relevante 
para o funcionamento eficiente da máquina administrativa. No 
rol das políticas públicas, é a que expressa, talvez com mais exa-
tidão, um conceito salutar e essencial numa gestão participati-
va: a transparência pública.   

Democrático e transparente 
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A força do seu propósito

Artigo Anne K
snnr@institutok.cc  | Colaboradora

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Recentemente eu fiz um curso so-
bre Futurismo, e por incrível que pa-
reça, não foram os dados coletados por 
Ray Kurzweil, nem os insights da na-
notecnologia, robótica ou inteligência 
artificial que mais me impressionaram. 
No futurismo, fala-se sobre os modelos 
exponenciais de crescimento, onde ter 
um “MTP” é fator determinante. MTP 
significa “Massive, Transformative Pur-
pose”, em português, Propósito Massivo 
e Transformador. 

Achei interessantíssimo assistir 
uma aula sobre propósito, como se o 
tema fosse novo e extremamente impac-
tante, quando, na verdade, 
esse assunto é antigo, e já 
vem sendo abordado por 
várias linhas de estudo, 
como a PNL, o coaching, 
o pensamento sistêmico, 
entre outras.

Robert Dilts, um dos 
grandes pesquisadores na 
PNL, criou os níveis neu-
rológicos nos anos 80, inspirado em um 
dos trabalhos do antropólogo Gregory 
Bateson da década de 50. Segundo Dilts, 
o nível neurológico mais importante é o 
nível do propósito maior, onde as pes-
soas devem se questionar sobre o “para 
que” das suas escolhas e direcionamen-
tos na vida pessoal ou profissional.

Em suma, passado e futuro estão de 
acordo sobre a importância de se ter um 
propósito profissional. Recentemen-
te estive em um workshop ministrado 
por uma colega, e ela questionou qual o 
propósito profissional das pessoas que 
estavam na sala. A primeira resposta 
foi firme: Eu quero dobrar o meu fatu-
ramento nos próximos dois anos.

Quando se fala abertamente so-
bre o tema propósito, a verdade é que 

muitos não sabem o que isso significa, 
e nunca pararam para pensar o “para 
que” de suas empresas. A cobrança 
maior é por crescimento, faturamen-
to, margem de lucro, gestão eficiente, 
etc.. Vale a pena ler sobre o “Círculo de 
Ouro”, do Simon Sinek, uma aborda-
gem que nos ajuda a entender, de forma 
simples e pragmática, por que nós faze-
mos o que fazemos: De forma resumi-
da, os líderes inspiradores são aqueles 
que se destacam pela autenticidade de 
conseguir fugir dos padrões e seguir à 
risca um propósito em que acreditem, 
a exemplo do Steve Jobs, que foi o pri-

meiro a investir em tecno-
logia e design.

E o que nós, que esta-
mos vivendo o presente, 
podemos aprender com 
tudo isso? Como pensar 
em propósito com todas 
as cobranças e a crise ba-
tendo na porta? Como re-
pensar a nossa empresa, o 

nosso modo de funcionamento, e con-
seguir nos preparar para o futuro do 
trabalho?

O livro “Empresas com Alma, em-
presas com Futuro, do meu colega Guil-
lermo Echegaray, é a junção perfeita dos 
conceitos de futurismo e dos estudos do 
Gregory Bateson. Guillermo lembra que 
todas as empresas têm um “Princípio 
Orientador”, que segundo ele, é a força 
que impulsiona uma organização a ser o 
que é e a fazer o que faz.

Talvez a grande sacada seja olhar 
para a força do início, dos primeiros 
impulsos. Esse resgate da sua essência 
pode ser um bom começo para se reco-
nectar e descobrir que talvez os melho-
res caminhos são aqueles que você mes-
mo já percorreu com entusiasmo.
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Escritas, as coisas não acabam
Ausente das ruas desde o início de 

março, quando se deu a posse do profes-
sor Milton Marques na Academia, e como 
tudo hoje corre mais que depressa, não 
faço ideia, neste dia da cidade, como anda 
o projeto da Prefeitura para o Rio Sa-
nhauá. Torcia por ele sem conhecer os de-
talhes. Mas como sempre desejei refazer 
o caminho que foi a rota, sem alternativa, 
da navegação da história, do comércio, do 
rei e dos primeiros presidentes republi-
canos que para aqui se botavam, acom-
panhei ansioso o andamento dessa rein-
corporação do Sanhauá à paisagem útil e 
viva da cidade.

E lendo a firmeza 
de Martinho Moreira, 
na crônica do último 
domingo, creditando 
esperança na sobrevi-
da da Festa das Neves, 
- agora golpeada sem 
culpa do seu público, - 
fui bater, em espírito, 
numa janela de 1º an-
dar da João Suassuna, 
as minhas esperanças 
de então a deslizarem 
turvas nas águas do rio. Nesse tempo 
(transição do governo de Flávio Ribeiro 
para o de Pedro Gondim) a janela onde me 
apoiei oferecia toda uma movimentação 
de comércio, de tráfego, de muitas portas 
e janelas abertas, além das torres de fé 
das igrejas. Mas só o rio de águas foscas, 
pouco sinuoso, monótono em seu destino, 
também sem emprego, só ele, sem pressa 
e sem idade, me atraía. Outro morador 
do mesmo andar também não tirava os 
olhos do rio. Mas esse era poeta, fluía em 
seu ambiente e se chamava Luiz Correia. 
Não era o meu caso, que pretendia chegar 
à colina, não pela praça dos poderes, mas 
sobretudo pela ideia de acrópole que o na-
moro com a leitura me apontava.

O que descia pelas águas do rio, 
além do olhar presente, procedera de 
outros leitos, das mais próximas ou dis-
tantes terras que a biblioteca de minha 
terra natal prodigalizava. Terra de Eudes 
Barros, de Manuel Tavares Cavalcanti, de 
José Saldanha de Araújo, de Analice Cal-
das, todos sem jamais tirar os olhos dos 
que subiram a colina e nela se espiritu-
alizaram. Não precisa ser gênio, cintilar 
no firmamento como um Augusto dos 
Anjos, ser único. Só precisa deixar por 
mais algum tempo o registro de nossa 
vivência. Mais ainda nestes novos tem-
pos, quando nem os ossos restam. 

 Depois da crôni-
ca de Martinho, fui ao 
livro do coronel Couti-
nho, ele sem qualquer 
pretensão além da 
saudade, e fiz minha 
“alvorada”, que era, em 
seu tempo, o melhor da 
Festa das Neves. Festa 
que nenhum outro des-
creveu de forma tão 
comum e tão feérica. A 
catedral primitiva em 

ruínas, e saímos juntos carregando pedra 
e telha trazidas do rio, sob as ordens de 
fé  do padre Francisco de Paula Melo Ca-
valcanti, o construtor, com o povo, do belo 
templo que é a Basílica de hoje. Vocês, de-
votos das Neves, guardaram o nome dele? 
E página após página, as luminárias de 
azeite de mamona - o fulgor mais das fo-
gueiras  que do borrão das tochas – levan-
do-nos a uma festa inteiramente inédita 
aos meus olhos e à minha lembrança, não 
na General Osório e arredores, mas agora 
no largo da matriz que era a igreja da Con-
ceição dos Jesuítas, que o grande presiden-
te João Pessoa derrubou para reformar o 
palácio. Nem por isso a igreja acabou. En-
trei nela ontem com o coronel. 

 Não precisa ser gênio, 
cintilar no firmamento como um 

Augusto dos Anjos, ser único.  
Só precisa deixar por mais  

algum tempo o registro  
de nossa vivência.   

 Talvez a grande 
sacada seja olhar 
para a força do 

início, dos primeiros 
impulsos.   



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 5 de agosto de 2020

Serviço havia sido suspenso no dia 30 de julho após quatro recém-nascidos terem sido diagnosticados com covid-19

A assistência na ma-
ternidade do Hospital Uni-
versitário Lauro Wanderley 
(HULW-UFPB/Ebserh) será 
retomada amanhã, uma se-
mana após a instituição op-
tar pela suspensão do aten-
dimento como medida de 
prevenção à disseminação 
do coronavírus no centro de 
saúde. No último dia 30 de 
julho, o HULW comunicou 
que quatro recém-nascidos 
tiveram diagnósticos con-
firmados para a covid-19, e 
dois deles faleceram. 

Em função disso, hou-
ve bloqueio da Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal 
(UTI Neonatal) e a conse-
quente interrupção de en-
trada de novas gestantes na 
maternidade. O retorno das 
internações na maternidade 
do HULW será gradual, utili-
zando-se dos protocolos de 
acesso já estabelecidos pela 
Comissão de Controle da In-
fecção Hospitalar e Comitê 
Operativo de Emergência ao 
enfrentamento da covid-19. 

Também será feito um 

estudo junto aos profissio-
nais da instituição, com tes-
tagem quinzenal para diag-
nóstico da covid-19, para 
que se possa identificar 
eventuais casos positivos e 
um possível foco de trans-
missão no hospital.  

De acordo com o titular 
da Gerência de Atenção à 
Saúde (GAS) do HULW, Moi-
sés Diogo de Lima, a propos-
ta do Hospital Universitário 
de retomar as atividades as-
sistenciais foi acatada pelo 
Ministério Público parai-
bano, nas esperas estadual 
(MPT), federal (MPF) e do 
Trabalho (MPT), durante 
audiência por videoconfe-
rência realizada na tarde da 
segunda-feira. 

“A perspectiva de retor-
no é para a próxima quin-
ta-feira, conforme reunião 
realizada com o Ministério 
Público Federal, diretores 
de outras maternidades, 
secretarias de Estado e do 
município. Na ocasião, re-
forçamos que a interrupção 
do atendimento foi necessá-

HULW retoma atendimento 
da maternidade amanhã

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

ria, pois identificamos casos 
de covid-19 entre recém-
nascidos”, explica o gestor.

O gerente da GAS/
HULW acrescentou que, no 
período em que a mater-
nidade ficou fechada para 
entrada de novas gestantes, 

foram adotadas medidas de 
desinfecção terminal dos 
ambientes (alas A e B), de-
sinfecção dos repousos dos 
profissionais e remoção de 
todas as crianças, para ofe-
recer a melhor segurança 
possível às gestantes e aos 

profissionais que atuam no 
Lauro Wanderley. 

O HULW ainda realizou 
testagem para covid-19 de 
todos os recém-nascidos e 
seus acompanhantes, utili-
zando-se do exame RT-PCR. 
Nos casos em que se confir-

mou a contaminação pelo 
coronavírus, os envolvidos 
foram transferidos para a 
maternidade de referência, 
que é a Frei Damião.  

Moisés Diogo de Lima 
também destacou que, des-
de o início do ano, o Hos-
pital Universitário vem 
adotando protocolos de 
segurança com vistas ao 
enfrentamento do corona-
vírus. 

 “Os protocolos vêm 
sendo utilizados e foram 
reforçados mais uma vez, 
desde a admissão da pa-
ciente, para que evitemos 
alguns possíveis casos de 
acompanhantes ou de ges-
tantes assintomáticas e que 
possam, por ventura, estar 
transmitindo o vírus (Sars-
CoV-2)”, afirma. 

Em relação às crianças 
internadas no HULW e que 
foram contaminadas pela co-
vid-19, o gerente de Atenção 
à Saúde do Hospital Univer-
sitário refutou a hipótese de 
que teria havido falha por 
parte da instituição.

Reforma da Previdência

Comissão da AL aprova proposta para servidores estaduais
A Comissão Especial 

da Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba (ALPB), 
que analisa a Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC) 20/2019, do Po-
der Executivo Estadual, 
se reuniu, ontem, e apro-
vou o relatório da matéria 
que disciplina o Regime 
de Previdência Social no 
âmbito do Estado, prevê 
regras de transição e dis-
posições transitórias. Sete 
das 16 emendas apresen-
tadas pelos deputados ao 

texto do Governo do Esta-
do foram acolhidas.

A PEC será encami-
nhada para plenário para 
ser votada em dois turnos 
por todos os parlamenta-
res. O deputado Ricardo 
Barbosa, relator da maté-
ria, votou pela sua apro-
vação. Ele disse que o ob-
jetivo da PEC é adequar as 
regras estaduais à reforma 
federal e buscar o equilí-
brio financeiro e atuarial 
das contas do Estado.

Barbosa explicou que 

com a altera-
ção da Cons-
tituição Fe-
deral, através 
da emenda 
Constitucio-
nal nº 203, de 
12 de novem-
bro de 2019, 
t o r n o u - s e 
premente os 
governos dos 
Estados, do 
Distrito Fe-
deral e dos municípios, 
promoverem alterações 

l e g i s l a t i -
vas sobre a 
P rev i d ê n-
cia aos pa-
r â m e t r o s 
gerais, já 
e s t a b e l e -
cidos na 
Constitui-
ção Fede-
ral.

“Logo, 
tendo em 
vista a de-

terminação constitucional 
que nos impõe a adequa-

ção, torna-se imperativa 
a aprovação de alterações 
legislativas, de modo a 
compatibilizar o regime 
próprio de previdência 
estadual da Paraíba com a 
nova legislação constitu-
cional nacional, evitando 
assim que o Estado possa 
ser alvo de aplicação de 
sanções que penalizariam 
as suas atividades, mor-
mente o recebimento de 
recursos que são necessá-
rios para promover a exe-
cução das políticas públi-

cas, que são fundamentais 
para a população paraiba-
na”, justificou o relator.

Os membros da co-
missão aprovaram o rela-
tório por maioria, com ex-
ceção de Raniery Paulino, 
que se absteve de votar, e 
da deputada Camila Tosca-
no. Votaram pela aprova-
ção os deputados Taciano 
Diniz (Presidente da Co-
missão), Banco Mendes, 
Júnior Araújo, Lindolfo Pi-
res, além do relator  Ricar-
do Barbosa.

Tendo em vista a 
determinação constitucional 
que nos impõe a adequação, 

torna-se imperativa a 
aprovação de alterações 
legislativas, de modo a 

compatibilizar o regime de 
previdência estadual. 

Retomada das atividades da maternidade do Hospital Universitário seguirá protocolos para garantir a segurança sanitária 

Foto: HULW

João Gonçalves afirma que o 
Cidadania, com a condução do 
governador João Azevêdo, está 
avaliando o cenário de João 
Pessoa para tomar uma decisão 
quanto à participação da legen-
da no processo eleitoral – Ronal-
do Guerra, presidente estadual 
do partido, disse, semanas atrás, 
que o Cidadania poderá tanto ter 
candidatura própria quanto fazer 
aliança com outro partido. 

AliAnçA em JP 
“Vamos ter outro companheiro 
[na bancada]”, afirmou João 
Gonçalves. A se confirmar a 
informação, será o terceiro 
parlamentar a deixar a opo-
sição para se integrar à ban-
cada governista – antes, em 
menos de uma semana, ade-
riram Raniery Paulino (MDB) e 
Eduardo Carneiro (PRTB), que, 
respectivamente, haviam sido 
líder e vice-líder da oposição.   

O agora ex-secretário estadual de Ar-
ticulação Política, deputado João Gon-
çalves (Podemos) – ele retornou à ALPB 
e o suplente Jutay Meneses (Republica-
nos) fez caminho inverso para assumir 
a pasta – projeta que outro deputado 
da bancada de oposição vai aderir à 
base do governo. Bem, pelo cargo que 
ocupava, ele tem informação privile-
giada sobre essas articulações. 

Vem mAis um? 

Prefiro que seJA com o goVernAdor, declArA  
Anísio mAiA sobre AliAnçA em João PessoA

o terceiro dePutAdo 

“Nunca existiu na história do PT uma pré-candidatura tão consolidada como a  nossa”, declara 
o deputado estadual Anísio Maia (foto), ao ser questionado se é possível que ele desista de 
disputar a prefeitura de João Pessoa por uma orientação da cúpula nacional do partido 
– ressalta que os diretórios municipal e estadual tem autonomia para decidir sobre tal 
postulação. Em entrevista a uma emissora de rádio, ele também fez menção sobre qual 
aliança preferia fazer na capital: “Na minha opinião, seria melhor com o Cidadania do 
governador João Azevêdo, que é nosso aliado, e também ao lado dos partidos do campo 
popular, essa é nossa preferência”. No tocante à escolha do nome para o cargo de vice, o 

parlamentar petista afirmou que já tem uma opinião formada para defender na instância 
partidária: “Eu prefiro uma mulher, é isso que vou apresentar. Mas essa não é uma decisão 
exclusiva minha, eu não sou o dono da candidatura, ela foi escolhida pela maioria, por una-

nimidade”. Apesar da relevância que o ambiente virtual alcançou nas últimas elei-
ções, sobretudo na de 2018, o tempo de televisão ainda é um atrativo forte 

para a celebração de alianças e o PT, por ter a maior bancada na Câmara 
dos Deputados, tem esse trunfo ao seu favor.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Crítico das alianças que o prefeito Luciano Car-
taxo celebrou em seu segundo mandato, Anísio 
Maia, agora, enxerga com bons olhos as recen-
tes decisões adotadas pelo PV em relação às 
alianças: “Ele vem num processo de afastamen-
to de setores de direita, como o PSDB. Se ele 
quiser conversar, o PT está aberto ao diálogo”. E 
aceita Edilma Freire como vice. 

Pt AceitAriA ter edilmA freire  
como Vice, diz Pré-cAndidAto 

HomenAgem A geniVAl mAtiAs 

decisão Pelos VereAdores 

Projeto de Tião Gomes (Avante), aprovado à 
unanimidade pela ALPB, modifica o nome de 
uma unidade escolar de Juazeirinho. Antes de-
nominada ‘Marechal Almeida Barreto’, passaria 
a se chamar Escola Cidadã Integral e Técnica 
Deputado Genival Matias, em homenagem ao 
parlamentar falecido no dia 19 do mês passado. 
A proposta vai agora à sanção governamental.  

Secretário estadual de Articulação Política, o depu-
tado Jutay Meneses disse que o seu partido, o Re-
publicanos, continuará aliado do prefeito de João 
Pessoa, Luciano Cartaxo. “O partido se reuniu com 
o deputado Hugo Motta [presidente da legenda] e 
decidiu que terá liberdade para fazer alianças nos 
municípios. Os vereadores é quem decidirão”.   
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Secretaria de Estado da Saúde aponta que Estado segue com a segunda menor taxa de letalidade pela covid-19 do Nordeste 

A Paraíba atingiu a marca 
de 1.901 mortes em decor-
rência da covid-19. Só ontem 
31 óbitos foram confirmados, 
sendo 12 deles ocorridos en-
tre a segunda-feira e a terça-
feira. Mesmo com os novos 
registros, o Estado segue com 
a segunda menor taxa de leta-
lidade da doença no Nordeste 
com o índice de 2,2%, abaixo 
apenas da Bahia que registra 
2,1%. Também foram confir-
mados novos 1.549 casos, to-
talizando 85.760 paraibanos 
contaminados com o novo 
coronavírus. Desse montante, 
38.554 já se recuperaram.

Entre os falecimentos 
confirmados, a faixa etária das 
vítimas foi de 21 a 95 anos de 
idade. Destes, apenas cinco 
não possuiam comorbidades e 
as demais tinham hipertensão, 
diabetes, cardiopatia, doença 
respiratória, doença respira-
tória, doença renal, obesidade, 
tabagismo e etilismo como fa-
tores de risco.

As mortes ocorreram em 
pacientes que residiam nos 
municípios de João Pessoa (9, 
equivalente a 29% das mortes 
diárias concentradas), Patos, 
Bayeux, Cruz do Espírito San-
to (2 cada), Campina Grande, 
Alagoa Nova, Cabedelo, Pom-
bal, Rio Tinto, São Bento, Sapé, 
Cachoeira dos Índios, Poço 
Dantas, Santa Rita, Cacimba de 
Dentro, Cajazeiras, Conceição, 
Araruna e Jacaraú. De acordo 
com o levantamento da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), os óbitos são datados 
de 14 maio a 4 de agosto. 

Com 249.543 testes para 
o diagnóstico da doença rea-
lizados em todos os 223 mu-
nicípios paraibanos, apenas 
São Domingos e Ouro Velho 
seguem sem registrar casos 
após 139 dias desde a primei-
ra confirmação de caso posi-
tivo para covid-19 no Estado. 
Em São Domingos, no Sertão, 
seis casos estão notificados 
como suspeitos, três pacientes 
cumprem quarentena domici-
liar e 137 casos foram descar-
tados até o momento. Já em 

Ouro Velho, na Borborema, 11 
casos estão em investigação 
e cumprindo quarentena do-
miciliar monitorada. A cidade 
possui 155 casos descartados 
e acompanhou cerca de 185 
pacientes com sintomas gri-
pais em monitoramento do-
miciliar.

Nas demais cidades, o nú-
mero de casos segue em alta. 
João Pessoa tem 22.107, Cam-
pina Grande chegou a 10.948 
contaminados, Guarabira tem 
3.478 casos, Patos chegou a 
2.699, Cabedelo tem 2.449 ca-
sos, Santa Rita chegou a 2.427 
casos e Mamanguape com 
2.083.

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o Estado 
é de 52%. A Região Metropo-
litana de João Pessoa concen-
tra uma ocupação de 59%. Em 
Campina Grande o número 
é de 41% e o Sertão registra 
59% dos leitos de UTI para 
adultos ocupados. O índice de 
isolamento social referente a 
segunda-feira foi de apenas 
37,7%.

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

PB registra mais 31 mortes e 
totaliza 1,9 mil vítimas fatais

UNIÃO  A Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto
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 O Campinense é o primeiro finalista do Campeonato Paraibano 
2020. A classificação veio após a disputa por pênaltis ao vencer o Sousa 
por 5 a 4. Durante o tempo normal, o jogo disputado no Estádio Ami-
gão, em Campina Grande, foi equilibrado e as equipes empataram em 
0 a 0. Como já vinham de um empate em 2 a 2 na última sexta-feira, 
as equipes decidiram a vaga nas penalidades máximas. Agora, vai en-
frentar o vencedor de Treze x Botafogo que jogam hoje também em 
Campina Grande. Brasil chega a 95 mil mortos

Desde o início da pandemia, 
2.801.921 de brasileiros contraíram 
o vírus. O total de mortes chega a 
95.819. Há 3,6 mil óbitos em in-
vestigação. Entre a segunda-feira 
e ontem, foram registrados 51.603 
novos casos confirmados de covid-19 
e 1.154 mortes relacionadas à pande-
mia do novo coronavírus. Os números 
estão no balanço diário de ontem 
publicado pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o ministério, 
1.970.767 pessoas já se recupera-
ram da covid-19 e 735.335 pacientes 
estão em acompanhamento. A taxa 
de letalidade (número de mortes 
pelo total de casos) ficou em 3,4%. 
A mortalidade (quantidade de óbitos 

por 100 mil habitantes) atingiu 45,6. 
A incidência dos casos de covid-19 
por 100 mil habitantes é de 1.333,3.

Aos sábados, domingos e se-
gundas-feiras, o número registrado 
diário tende a ser menor pela dificul-
dade de alimentação dos bancos de 
dados pelas secretarias municipais 
e estaduais. Já às terças-feiras, o 
quantitativo em geral é maior pela 
atualização dos casos acumulados 
aos fins de semana.

O Brasil mantém-se como se-
gundo no ranking mundial em casos 
e mortes relacionados à pandemia. 
A liderança é dos Estados Unidos. 
De acordo com o mapa da univer-
sidade Johns Hopkins, o país possui 
156.426 mortes e 4.758.028 casos 
acumulados.

46% dos assalariados em JP é
do comércio e serviço público

O perfil do mercado de 
trabalho de João Pessoa mostra 
que a capital paraibana é uma 
cidade com forte dependência 
da administração pública. Da-
dos do Cadastro Central de Em-
presas (CEMPRE), divulgados 
ontem pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística na 
Paraíba (IBGE), mostram que 
82,6 mil pessoas atuavam nes-
se setor como assalariados, em 
2018. O comércio também con-
centra grande parcela dos assa-
lariados. No ano da pesquisa, 
45,1 mil trabalhavam no setor. 
Os números indicam que admi-
nistração e pública concentra-
vam, portanto, 46% do pessoal 
ocupado assalariado na capital 
paraibana, em 2018.

As informações constam 
do Cadastro Central de Empre-
sas (CEMPRE), divulgados on-
tem pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística na Paraí-
ba (IBGE), como parte das co-
memorações pelo aniversário 
da capital. Outros setores que 
se destacam na capital parai-

bana são os de saúde humana 
e serviços sociais, com 30,9 mil 
pessoas ocupadas, e de ativida-
des administrativas e serviços 
complementares, com 27,9 mil.

Já em 2019, 26,3% da po-
pulação de 14 anos ou mais 
que estava ocupada trabalhava 
como vendedores dos comér-
cios e mercados, segundo a 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (PNAD 
C). Esse percentual cresceu 
em comparação com o ano de 
2012, quando era de 21,6%. O 
segundo maior grupo da capi-
tal, composto por profissionais 
das ciências e intelectuais, tam-
bém aumentou nesse período, 
passando de 13,8% para 18,1%.

Por outro lado, a categoria 
de ocupações elementares, que 
tem a terceira maior participa-
ção, recuou de 17,1%, em 2012, 
para 13,1% em 2019. Outra 
grande redução foi observada 
em relação às pessoas ocupa-
das como diretores e gerentes, 
proporção que caiu de 7,2% 
para 4,2%. 

Entre os anos de 2012 e 
2019, houve um aumento de 
pessoas ocupadas como empre-
gador e por conta própria. Do 
total de ocupados, 68,8% atua-
vam como empregados, 24,1% 
trabalhavam por conta própria, 
5,6% eram empregadores e 
1,5% formavam a categoria de 
trabalhador familiar auxiliar.

A taxa de participação na 
força de trabalho entre as pes-
soas com idade de trabalhar, ou 
seja com 14 anos ou mais, per-
maneceu estável. Das 660 mil, 
61,2%, estavam trabalhando 
em 2012, permanecendo com 
o mesmo percentual em 2019 
(61,6%). 

Já a taxa de desocupação, 
que aponta para a proporção de 
pessoas que não estavam tra-
balhando, mas procuraram em-
prego, aumentou nesse mesmo 
período, passando de 10% para 
12,1%. Ao todo, 49 mil pessoas 
estavam desocupadas em João 
Pessoa, enquanto outras 254 
mil estavam fora da força de 
trabalho. 

Na Paraíba

Oferta de exame laboratorial 
para covid-19 é ampliada

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) e do 
Laboratório Central de Saúde 
Pública (Lacen-PB), irá am-
pliar a oferta de exame labo-
ratorial para o diagnóstico da 
covid-19. O intuito é fortalecer 
as ações de combate à pande-
mia do novo coronavírus. A 
SES emitiu uma Nota Técnica, 
em conjunto com o Lacen-PB 
e o Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde (Cosems
-PB), para atualizar e subsidiar 
os serviços de saúde do Estado 
com orientações e ações de 
vigilância epidemiológica e la-
boratorial. 

De acordo com o secre-

tário de Saúde da Paraíba, 
Geraldo Medeiros, o teste de 
biologia molecular, RT-PCR, é 
o modelo mais qualificado de 
avaliação da população. Ele 
afirma que durante os 4 meses 
de pandemia, os testes rápidos 
adquiridos pela SES tiveram a 
sua função e que, a partir de 
agora, eles serão substituídos 
progressivamente. 

“Nós estamos aguardan-
do a chegada de mais kits de 
extração de amostra e outro 
equipamento para aumentar 
nossa capacidade de realiza-
ção de exames em 200 por 
cento. O exame laboratorial 
RT-PCR foi amplamente utili-
zado em países da Europa e o 

rendimento dele é considera-
do padrão ouro, por apresen-
tar resultado mais fidedigno”, 
pontua. 

 Sobre a Nota Técnica, a 
gerente executiva de Vigilân-
cia em Saúde da SES, Talita 
Tavares, explica que a maior 
mudança divulgada se deu 
nos critérios de registro dos 
casos com adição da imagem 
de exames como critério para 
confirmação de covid-19; além 
da ampliação do grupo priori-
tário para a testagem por RT
-PCR e dos serviços de coleta 
de amostras para o exame, que 
são: Hospital público ou priva-
do com caso de Síndrome Res-
piratória Aguda Grave (SRAG).

Gráfica da UEPB produz EPIs 
de combate ao coronavírus

Após terem sido suspen-
sas entre os meses de agosto 
de 2019 e janeiro de 2020, as 
atividades da Gráfica da Uni-
versidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) foram retomadas em 
meados de fevereiro deste ano. 
O local, que passou por uma 
readequação estrutural para 
voltar a funcionar, teve suas 
máquinas religadas para que a 
instituição pudesse contribuir 
ainda mais com suas ações 
para o combate ao novo coro-
navírus. Foi através da gráfica 
que, entre os meses de março 
e maio, a Universidade conse-
guiu produzir mais de 55 mil 
protetores faciais que foram 

doados para hospitais de todo 
o Estado da Paraíba, para utili-
zação por profissionais da Saú-
de que trabalham na linha de 
frente contra a covid-19.

Com uma nova equipe 
de funcionários, a Gráfica da 
UEPB foi se adaptando às ne-
cessidades da Instituição para 
que todos estes equipamentos 
de proteção individual (EPIs) 
pudessem chegar aos hospitais 
paraibanos em pouco tempo. 
Neste espaço foram produzi-
das as viseiras dos protetores 
faciais que seguiram para mon-
tagem no Laboratório de Tec-
nologias 3D (LT3D) do Núcleo 
de Tecnologias Estratégicas em 

Saúde (Nutes). As hastes plás-
ticas foram feitas pelo Grupo 
Duraplast de Campina Grande, 
por meio de injeção de polipro-
pileno a partir de um bloco de 
modelagem desenvolvido pelo 
Nutes.

Além da Face Shield, 
como é conhecido o protetor, a 
Gráfica da UEPB também pro-
duziu os manuais de instrução 
impressos que compuseram 
os kits entregues através do 
Nutes da UEPB. De acordo 
com o diretor da gráfica, Mar-
coni de Oliveira, no auge da 
produção o local chegou a pre-
parar cerca de quatro mil más-
caras por dia. 

Foto: PBesportes

Agência Brasil

Campinense garante nos pênaltis vaga na final do Paraibano
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Monumentos em JP
Última reportagem da série ‘Os Nomes por Trás das Obras’ é 
dedicada aos monumentos e sua importância em manter 
viva a memória da cidade.  Página 8 Fo
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Cinco de agosto de 2020. 
É em um cenário totalmente 
atípico que João Pessoa com-
pleta 435 anos de existência. 
A terceira cidade mais antiga 
do Brasil, assim como outras 
cidades do país, segue a re-
tomada gradativa das ativi-
dades econômicas. Depois 
de mais de três meses de iso-
lamento social, a capital do 
Estado da Paraíba caminha, 
com passos mais cautelosos e 
atentos,   rumo ao “novo nor-
mal”. A ameaça da covid-19 
ainda não cessou, por isso, 
neste aniversário não terá a 
tradicional festa na rua, nem 
igrejas lotadas para saudar 
Nossa Senhora das Neves. 

Sem dúvida a data de 
fundação da cidade é históri-
ca e merece atenção, mas este 
ano ela está inserida em um 
contexto maior, num marco 
da civilização atual: uma pan-
demia que atingiu milhões 
de habitantes no planeta. No 
Brasil, se caminha para os 
100 mil óbitos pela doença. 
Por isso, o momento é de re-
flexão. 

Especialistas apontam 
que, além da tragédia da co-

vid-19, o novo coronavírus 
evidenciou algumas fragilida-
des da cidade, a necessidade 
global de se ter mais respeito 
ao meio ambiente. Eles ainda 
alertam que é preciso repen-
sar o modelo político, social e 
econômico que implantamos 
e como poderemos garantir 
o bem-estar das próximas ge-
rações. 

Se condensássemos a 
mensagem de sociólogos 
e ambientalistas neste dia, 
diríamos que o melhor pre-
sente para João Pessoa seria, 
certamente, uma mudança de 
postura da sociedade, uma 
autoavaliação das práticas 
dos gestores públicos, uma 
reedição da nossa história, 
com práticas sustentáveis, 
com políticas públicas que 
valorizassem mais a igualda-
de de condições e de direito 
em todas as áreas da vida. 

O sociólogo Luciano Al-
bino, professor do Programa 
de Pós-graduação em De-
senvolvimento Regional da 
Universidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB) e pró-reitor de 
planejamento e orçamento da 
instituição, afirma que a so-
ciedade mundial, não apenas 
os habitantes de João Pessoa, 
está sendo chamada a pensar 

sobre o atual modelo de vida 
predatório. “Porque ele é um 
modelo que se baseia no in-
dividualismo, no consumo, 
na exploração dos recursos 
naturais, na falta de cuida-
do com os resíduos sólidos e 
com a água. E com isso há um 
processo de autodestruição”.

Ele destaca que o nosso 
sistema de sociedade ainda 
apresenta vários outros exem-
plos de esgotamento, ligados 
às relações de trabalho, à in-
tolerância, às diferenças, aos 
recursos naturais. Dentro des-
te contexto, há a necessidade 
urgente de mudarmos o curso. 

Segundo o professor, o 
mundo obtém sucesso, no en-
frentamento da crise, quando 
trabalha a valorização da de-
mocracia. E essa poderia ser 
uma importante mensagem 
para João Pessoa neste ani-
versário. O sociólogo explica 
que o investimento na demo-
cracia significa a maior capa-
cidade de dialogar os proble-
mas comuns, e trabalhar de 
forma planejada em busca de 
soluções. “Se não conseguir-
mos romper com esse nosso 
modelo político patriarcal e 
patrimonialista, que repete 
os mesmos vícios, não tere-
mos saída”.

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

Pandemia impõe reflexões a 
João Pessoa nesses 435 anos

No campo laboral, social e humano, a covid-19 levantou questões que precisam 
ser debatidas sobre a cidade que se quer e as possibilidades de boas mudanças

Pandemia  colocou um 
novo cotidiano, no qual 
muitos valores precisam 

ser revistos e muitos outros 
colocados em prática

Covid expôs fragilidade do urbano
Transporte público (mobilidade 

urbana), saúde, emprego e renda. 
Essas foram as principais fragilidades 
de João Pessoa ressaltadas durante a 
pandemia, segundo a socióloga Anna 
Kristyna Araújo da Silva Barbosa. Por 
isso, nesta “celebração” dos 435 anos 
da cidade, a socióloga salienta a im-
portância de se investir em políticas pú-
blicas mais efetivas para a população.

Anna Kristyna relembra situações 
vividas por pessoas que, durante as 
restrições impostas pelo isolamento 
social, enfrentaram muita dificuldade 
para chegar ao local de trabalho. Os 
pessoenses que procuravam atendi-
mento na saúde pública, nem sempre 
tinham acesso ao serviço.

Com relação às consequências 
econômicas da pandemia, ela frisa 
que a capital paraibana já tinha um 
número considerável de trabalhadores 
na informalidade, o que foi agravado 
nos últimos meses. De acordo com a 
socióloga, há estudos que apontam 
maior dificuldade vivenciada, sobretu-

do por parte das mães chefes de família 
negras. Muitas delas estiveram mais 
expostas ao novo coronavírus, porque 
tinham que batalhar para sobreviver 
durante o isolamento social. 

“Este é um ano eleitoral, e esse 
aniversário nos revela grandes desafios 
para os gestores públicos”, frisou Anna 
Kristyna. “Por outro lado, nesses 435 
anos, João Pessoa tem se mostrado 
mais solidária, que tem um povo que 
se sensibiliza com a necessidade do 
próximo”, complementou.

Mobilidade urbana é um dos quesitos a ser debatido

Foto: Marcus Antonius

Fotos: Marcus Antonius
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Esforço pela preservação da natureza será fundamental para João Pessoa não só na atualidade, mas nas próximas décadas

Os desafios da cidade de 
João Pessoa, não apenas nestes 
435 anos, mas nas próximas 
décadas, estão ligados também 
ao meio ambiente. O professor 
da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), Cidoval Mo-
rais de Sousa, com pós-douto-
rado em Ciência, Tecnologia e 
Sociedade (CTS), pela Univer-
sidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), destaca que a pande-
mia tem uma questão pedagó-
gica. “Até o capitalismo apren-
deu, ou está aprendendo, com 
ela”, ressaltou. 

De acordo com Cidoval 
Morais, são cinco as lições tra-
zidas por esta experiência. A 
primeira é que o tempo do in-
dividualismo está com os dias 
contato. “A vida daqui frente, 
ainda que em estágios de isola-

mentos forçados, só terá condi-
ções de continuar pela coope-
ração”.

O professor ressalta que 
a natureza já está reagindo ao 
excesso de degradação sofri-
da ao longo dos séculos. Cabe 
aos governantes paraibanos, 
e de todo o mundo, mudar a 
forma de fazer políticas pú-
blicas, pensando em práticas 
mais sustentáveis. O terceiro 
ponto citado por ele, é que as 
soluções recorridas pelos ges-
tores públicos até agora, não 
são mais eficazes. É necessário, 
portando, saber quais as ver-
dadeiras prioridades e buscar 
novas formas de agir.

Cidoval Morais acrescenta 
que, daqui para frente, precisa-
mos olhar com mais atenção 
para o tempo das mudanças, e 
passar a trabalhar com plane-
jamento, operando em estrutu-
ras mais flexíveis de produção, 

de trabalho, de ambiência dos 
espaços públicos e do trans-
porte. Isso porque o momento 
também é de disrupção. 

Por fim, ele enfoca que o 
novo coronavírus nos ensina 
que a saúde humana depende 
de um meio ambiente saudá-
vel. E que, não apenas na capi-
tal da Paraíba, mas em todo o 
planeta, a sociedade e os gover-
nos precisam cuidar melhor do 
meio ambiente, se desejarem 
ter saúde e sobreviver.

Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com

Meio ambiente é um desafio  
para o futuro da cidadania

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

Paraíba, jóia rara!

Artigo Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

A Paraíba é um dos menores estados 
brasileiros, com uma área de 56.439 km², 
no entanto, encerra em seu território pi-
torescas paisagens de rara beleza. De Ca-
bedelo à Cachoeira dos Índios, do Cariri 
ao Curimataú, belezas naturais e patri-
mônios históricos se fundem em magní-
ficos cenários.

A iniciar pela bela Ponta dos Seixas, 
lugar mais oriental das Américas, a costa 
paraibana é magnífica e mescla grandes 
estruturas hoteleiras com lugares para-
disíacos, praticamente inexploráveis. Te-
mos praias urbanas, em área de reserva 
indígena Potiguara que são preservadís-
simas, com destaque para as praias Al-
deia Forte, Galego, Barras de Camaratuba 
do Mamanguape, inclusive há – no Litoral 
Sul – a Praia de Tambaba, ponto para onde 
aflui milhares de turistas adeptos do na-
turismo. Ainda em nosso litoral, cidades 
históricas possuem igrejas e prédios que 
remontam nosso passado colonial, a co-
meçar por nossa capital.

Partindo para o interior, a Paraíba fica 
ainda mais bonita. Seguindo o caminho 
dos rios, chegamos através do Rio Paraí-
ba em Pilar e conhecemos a paisagem que 
influenciou o escritor José Lins do Rêgo 
em suas majestosas obras. Passamos por 
Barra de Santana – onde o Bodocongó en-
contra as águas do Paraíba – e chegamos 
a Boqueirão, a cidade das águas, ali pode-
-se deliciar os melhores peixes e banhar-

-se no manancial que abastece Campina 
Grande e todo o Compartimento da Bor-
borema. Passamos pela histórica cidade 
de Cabaceiras, chegando ao Lajedo de 
Pai Mateus, caminhando por trilhas e co-
nhecendo um rico patrimônio ecológico, 
histórico e arqueológico. Embrenhando-
-se pelo Cariri, podemos conhecer Serra 
Branca, Sumé, Prata, Monteiro, bucólicas 
e hospitaleiras cidades onde se pode ob-
servar o tempo passar à sombra das ár-
vores, proseando com cantadores, poetas 
e violeiros, não esquecendo de tomar um 
bom refresco no mercado público, onde é 
servido tudo de mais gostoso.

O Brejo paraibano, no topo do Planal-
to, esbanja tradição através dos sabores, 
do clima frio de altitude e dos engenhos, 
que encantam a todos que ali visitam. 
Guarabira, Areia e Bananeiras são as 
maiores cidades, imersas em um ar co-
lonial, onde frutifica uma cultura ímpar 
em terras paraibanas. Ali há o Circuito 
do Frio, um estruturado e envolvente ro-
teiro turístico e sentimental que abarca 
lugares históricos, engenhos de cachaça 
e rapadura, hotéis fazenda com uma gas-
tronomia peculiar.

No Agreste, a enigmática Pedra do 
Ingá é um testemunho rupestre dos an-
cestrais. De forma geral, a Paraíba é re-
pleta de testemunhos pretéritos, prova 
inconteste que nossas serras e monta-
nhas foram ocupadas por milênios. Do 

Cariri, no Mundo-Sertão, tem que se co-
nhecer o queijo de Boa Vista e S.J. do Ca-
riri, o feijão verde com galinha de capo-
eira em S. José dos Cordeiros, Taperoá e 
Barra de São Miguel, a Área de Preserva-
ção Ambiental das Onças em São João do 
Tigre, a nascente do Rio Paraíba na Serra 
do Jabitacá, em Monteiro, as delícias de 
Bode (assado ou guisado) em Gurjão, Pa-
rari, e todo o Cariri, nesta “civilização do 
Couro” como já afirmou Capistrano de 
Abreu.

Subimos a Serra do Teixeira e chega-
mos ao céu... no ponto culminante do Es-
tado, tudo está aos nossos pés. Passamos 
pela Pedra do Tendó e descemos a planí-
cie sertaneja até chegar a Patos, a mora-
da do sol. Cidade quente, aconchegante e 
aprazível. Em São Mamede, temos a Serra 
de Picotes, réplica em miniatura do Pão 
de Açúcar carioca, esculpido majestosa-
mente pela natureza. No Sertão, vamos 
pelo Vale do Piancó, descendo até chegar 
a Princesa Isabel, cidade que já foi repú-
blica independente em 1930, na chamada 
Revolta de Princesa. Voltando sertões a 
dentro, chegamos ao Vale dos Dinossau-
ros, na cidade sorriso (Sousa). Ali, cente-
nas de pegadas ornam o Vale do Rio do 
Peixe onde dinos de várias espécies dei-
xaram seus “rastros”.

De monumentos religiosos, temos 
a Cruz da Menina (Patos e Amparo), o 
Memorial Frei Damião (em Guarabira), a 

Pedra da Santa (em Araruna), a Pedra de 
Santo Antônio (em Fagundes), a estátua 
do Cristo Rei em Itaporanga, São Sebas-
tião de Lagoa de Roça e Teixeira, como 
também centenas de cruzeiros enciman-
do grandes rochas e algumas serras, de-
monstrando a devoção e religiosidade do 
povo paraibano, cada um deles atraindo 
peregrinos de várias regiões e outros es-
tados.

Por falar em devoção, não há perío-
do de maior fervor religioso e festivo que 
o São João. Os inúmeros “Joões”, pessoas 
nascidas no dia 24 de junho e batizadas 
com o nome do Santo recebem em suas 
casas (na zona rural) as novenas ao Santo. 
Os santos Antônio, José e Pedro também 
são muito comemorados, época junina é o 
período da colheita e onde há colheita, há 
festa! Neste quesito, todas as cidades pro-
movem festas no período, desde as mais 
tradicionais, às mais modernas. O grande 
destaque, é o Maior São João do Mundo, 
realizado em Campina Grande com 31 
dias de duração no Parque do Povo. Pois 
bem, a Paraíba possui inúmeras belezas 
naturais e históricas, é um Estado rico 
em tradição e cultura. Conhecer seus se-
gredos, desvendar seus mistérios, são os 
desafios propostos aos turistas. O poeta 
e forrozeiro Ton Oliveira afirmou: “Lugar 
tão lindo assim pra mim é jóia rara (...) 
porque eu sou muito feliz, sou Paraiba-
no!” Venha conhecer a Paraíba! 

alguMas Mudanças obsErvadas no PEríodo PandêMico* 

n Milhares de pessoas estão dando mais atenção a cuidados básicos e higiênicos;

n Com menos veículos transitando nas cidades, o índice de poluentes diminui. Estu-
dos indicam que as emissões de carbono reduziram entre 5.5% e 5.7%. Os efeitos 
são sentidos principalmente nas cidades maiores;

n Redução do consumo de combustível;

n Dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Espe-
ciais apontam o aumento de na produção de resíduos nos lares, que vai de 15% a 
25%;

n Com uma certa parada na produção industrial houve redução no consumo de 
energia elétrica. Isso pode favorecer para que reservatórios recuperem suas capaci-
dades;

n Pesquisas indicam que a prática por um consumo mais consciente pode prevalecer 
na pós-pandemia. 

*Fonte: Ecodebate

Novo coronavírus 
também ensina que 

a saúde humana 
depende,sobretudo, de 
um meio ambiente mais 

saudável

Fotos: Marcus Antonius

A natureza já está reagindo ao excesso de degradação sofrida ao longo dos séculos e cabe aos governantes mudar a forma de fazer políticas públicas, pensando em práticas mais sustentáveis, reconhecer as prioridades e agir
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Unidade conta com mais de 240 policiais, está sediada na capital e tem companhias em Campina Grande, Patos e Cajazeiras 

Batalhão de Motos realizou 488 
prisões em 12 meses de atuação

Foto:  Polícia Militar

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

Utilizando motocicletas, os policiais ganham mais agilidade quando precisam entrar em comunidades e durante perseguições em locais de difícil acesso 

Estado disponibilizou equipamentos de proteção para evitar contaminações

O Batalhão Especial de 
Policiamento de Motos com-
pleta hoje um ano de existên-
cia e nesse primeiro aniversá-
rio já realizou diversas ações, 
principalmente durante perse-
guições em locais onde carros 
e outros veículos não têm con-
dições de entrar. Atualmente 
com cerca de 240 policiais o 
BEPMotos tem o comando do 
major Luiz Antônio Almeida 
Rosas e está sediado na Aveni-
da Epitácio Pessoa, na capital.

Nos primeiros 12 meses 
de trabalho, a unidade foi res-
ponsável pela prisão e apreen-
são de 488 suspeitos de vários 
crimes, apreensão de 104 ar-
mas de fogo, 21 explosivos, 80 
veículos com queixas de roubo 
recuperados e mais de 8 mil 
embalagens com drogas reti-
radas das ruas.

 A sede dos “Águias”, como 
são chamados os policiais que 
atuam nessa modalidade de 
policiamento, foi entregue 
pelo governador João Azevêdo 
no aniversário de 434 anos de 
João Pessoa, no ano passado. 
Ela fica na Avenida Epitácio 
Pessoa, em uma área estraté-
gica, com acesso rápido para 
várias localidades da região 
metropolitana. As regiões de 
Campina Grande e do Sertão 
passaram a contar também 
com a atuação do BEPMotos, 
em novembro do ano passado 

e no primeiro semestre deste 
ano, respectivamente.

Nesse primeiro ano de 
atuação os policiais já realiza-
ram importantes ações, mas 
o major Luiz Antônio destaca 
a recente apreensão de explo-
sivos grande impacto quando 
usado para o cometimento de 
crimes, além de uma prisão de 
três armas de fogo de uma úni-
ca vez na zona sul da capital no 
ano passado.

Mas o major faz questão 
de destacar que o policiamen-
to de moto é a modalidade 
mais eficaz pelo crescimento 
das cidades, o encurtamento 
que a motocicleta produz para 
a chegada do policiamento a 
ocorrência ou aonde o crime 
está acontecendo, a velocida-
de na agilidade e ainda porque 
a motocicleta também se tor-
nou por parte da modalidade 
criminosa um meio muito uti-
lizado.

“Não adianta se esconder. 
Nós vamos lhe buscar”, segun-
do o comandante do BEPMo-
tos, esse é o lema defendido 
pelos integrantes daquela 
unidade militar, “pois hoje na 
Paraíba nosso batalhão tem 
dado essa resposta, indo bus-
car o vagabundo, o criminoso 
onde quer que esteja e sendo 
efetivo na apreensão de ar-
mas e drogas na proteção do 
cidadão de bem”.

Segundo o major Luiz An-
tônio, nos seis primeiros me-
ses de 2020, além dos explosi-

A Polícia Militar apreen-
deu mais seis armas de fogo, 
na segunda-feira (3), em ações 
realizadas em João Pessoa, Bo-
queirão e Patos. Três suspeitos 
foram detidos em flagrante. Na 
capital as apreensões aconte-
ceram no Cristo, onde um sus-
peito de 21 anos foi preso e foi 

apreendida uma pistola calibre 
380. No Rangel, foram apreen-
didos um revólver e um rádio 
amador com um homem de 25 
anos. E no Centro, a apreensão 
foi de um revólver no Mercado 
Modelo. O dono da arma fugiu 
ao perceber a entrada dos mili-
tares.

Em Patos, a arma apre-
endida foi um revólver, que foi 
usado para tomar por assalto 
uma moto. O veículo foi recu-
perado e a PM realizou a prisão 
em flagrante do autor do roubo, 
de 22 anos. Na cidade de Bom 
Sucesso, foi apreendida uma 
espingarda que também foi 

usada em um assalto. A arma e 
também um simulacro estavam 
com dois suspeitos, de 19 e 17 
anos.

A sexta apreensão dessa 
segunda-feira aconteceu em 
Boqueirão, que foi uma espin-
garda, abandonada em uma 
área de mata.

vos, os policiais da unidade já 
apreendeu mais de 60 armas e 
recuperou cerca de 100 veícu-
los produtos de furto ou roubo. 
Nesse período o número de 
pessoas presas ultrapassa 200 
envolvidas em diversos tipos 
de crimes, inclusive o tráfico 
de droga. “O efetivo que tra-
balha nesse batalhão é ardua-
mente selecionado, indicado, 
treinado, estando apto para re-
alização do policiamento com 
motos”, enfatizou.

O comandante acrescen-
tou que o governo está próxi-

mo de concluir uma licitação 
para aquisição de novas moto-
cicletas, que sofreu um atraso 
por conta da pandemia. “Será 
uma motorização mais poten-
te, mais moderna e um ganho 
de equipamento para todas as 
unidades do Batalhão”, finali-
zou Luiz Antônio.

A tenente Rebeca Bar-
ros participou diretamente 
na apreensão dos explosivos 
numa comunidade no Bairro 
de Gramame, em João Pessoa. 
Entusiasmada com o trabalho 
realizado pelos policiais do BE-

PMotos, disse que a ação con-
tou com o fato surpresa e do 
“faro” policial. “Nosso pessoal 
percebeu dois homens suspei-
tos e ao abordá-los conseguiu 
descobrir os artefatos na casa”.

Rebeca disse que todos os 
integrantes do batalhão traba-
lha com motos Honda XRE 300 
cilindradas locadas a Quality 
empresa que presta serviço 
ao Estado. “Além disso, temos 
umas motos do tipo Halley Da-
visson que foram doadas do 
ministério da Justiça, mas são 
utilizadas apenas para desfiles 

e escoltas específicas”, explica.
Todos os integrantes para 

participar do BEPMotos fize-
ram um curso de especializa-
ção em Motocicletas, este é pré 
requisito para participar dessa 
tropa especializada.

Segundo a tenente, os po-
liciais atuam em comunidade 
e locais de difícil acesso com a 
ROTAM que é o pessoal do po-
liciamento tático. Já nos locais 
de grande fluxo de trânsito e 
vias principais com congestio-
namentos é utilizado o moto-
patrulhamento comunitário.

PM apreende armas de fogo durante 
ações na capital, Boqueirão e Patos

Uma mulher foragi-
da da Justiça e um homem 
suspeito de praticar vários 
roubos foram presos, em 
ações e cidades diferentes 
pela Polícia Civil. Em Cam-
pina Grande, no posto da 
Polícia Rodoviária Federal, 
agentes da Delegacia de 
Homicídios e Proteção á 
Pessoa prenderam na tarde 
de segunda-feira (3) uma 
mulher foragida da justiça. 
Ela havia sido abordada pe-
los agentes da PRF e ao lo-
cal, se dirigiram os agentes 
e a delegada Suellane Gui-
marães para cumprir um 
mandado de prisão expedi-
do pela Vara das Execuções 
Penais de Campina Grande.

A delegada informou 
que a mulher tem conde-
nação pelo crime de tráfico 
de droga, conforme o arti-
go 33 da Lei 11343/06. “O 
trabalho de investigação e 
inteligência foi realizado 
pela equipe da DHPP, com-
partilhando a informação 
com a PRF que efetuou a 
abordagem do veículo em 
que a foragida se encontra-
va. A presa foi submetida a 
exame de corpo de delito e 
em seguida foi conduzida 
ao estabelecimento prisio-
nal desta cidade”, concluiu.

Sertão
Em Cajazeiras, poli-

ciais civis da 20ª Seccional 
prenderam também na 
segunda-feira, um homem 
que vinha praticando vá-
rios delitos na cidade, prin-
cipalmente roubos. A ação 

foi desenvolvida pelo Gru-
po Tático Especial (GTE) e 
pela Delegacia de Roubos 
e Furtos. De acordo com o 
delegado Glauber Fontes, a 
prisão aconteceu no Bairro 
São Francisco e as inves-
tigações começaram logo 
que os policiais tomaram 
conhecimento do primeiro 
roubo praticado pelo sus-
peito.

“O primeiro delito 
ocorreu no dia 28 de ju-
lho no açougue público. 
No dia seguinte o suspeito 
assaltou a Madeireira Nos-
sa Senhora de Fátima. Ele 
também é suspeito de ou-
tros roubos ocorridos nos 
últimos dias em Cajazeiras. 
Ao ser localizado, ele con-
fessou a prática dos crimes 
de roubo”, destacou o dele-
gado.

“Logo que tomaram 
conhecimento do primeiro 
roubo, agentes de investi-
gação que compõem o GTE 
e a Delegacia de Roubos e 
Furtos realizaram várias 
diligências para identificar 
o suspeito. No momento 
da prisão, o suspeito por-
tava um simulacro de arma 
de fogo, que utilizou para 
ameaçar as vítimas duran-
te os assaltos”, concluiu.

 Após a lavratura do 
auto de prisão em flagran-
te, o preso, que é natural 
de Patos e já responde por 
outros crimes contra o pa-
trimônio, foi encaminhado 
ao Presídio de Cajazeiras, 
onde ficará à disposição da 
Justiça. 

Fugitiva é localizada 
em Campina Grande

Proteção redobrada contra a covid-19

Fundac retoma o atendimento 
odontológico dos socioeducandos

O Gabinete Odontológi-
co da Fundação Desenvolvi-
mento da Criança e do Ado-
lescente ‘Alice de Almeida” 
(Fundac) voltou a funcionar 
e atendeu 30 jovens em pro-
cesso de medidas socioe-
ducativas do CEA e CEJ, de 
acordo com relatório do mês 
de julho da coordenação do 
Eixo Saúde da Fundação

O Governo do Estado 
disponibilizou equipamentos 
de proteção individual, luvas, 
capotes, protetores faciais, 
termômetro infravermelho, 
máscara N95, instalação de 
dispensadores de álcool em 
gel, papel toalha, sabonete 
líquido e todos os cuidados 
foram tomados dentro dos 
parâmetros de desinfeção e 
esterilização para realização 
dos atendimentos.

O presidente da Fundac, 
Noaldo Meireles, disse que, 
além do processo de retoma-
da das atividades, também 
foi levado em consideração 

o fato de que atualmente as 
unidades não registram mais 
nenhum caso de adolescente 
infectado com o coronavírus.

“Todos estão curados. 
Tínhamos uma demanda 
reprimida devido ao perío-
do que não poderia ocorrer 
atendimento odontológico, 
além do ingresso de novos 
adolescentes nas unidades 
e que, em sua maioria, nun-
ca tiveram um atendimento 
odontológico, chegando com 
vários problemas, principal-
mente de cárie. Com essa re-
tomada, vamos buscar resol-
ver o déficit de atendimento 
e levar saúde bucal para os 
adolescentes, assegurando 
direitos e garantindo digni-
dade”, comentou.

De acordo com a coor-
denadora do Eixo Saúde da 
Fundac, Janaína Madruga, a 
atenção à saúde bucal desta-
ca-se como uma das maiores 
necessidades de saúde dos 
socioeducandos acompa-

nhados pela Fundac. “É na 
socioeducação que alguns 
desses jovens tiveram o pri-
meiro contato com atendi-
mentos e procedimentos 
odontológicos. Ao serem 
admitidos nas unidades so-
cioeducativas, os adolescen-
tes passam por anamnese e 
exame clínico da cavidade 
oral, onde são vistas todas 
as necessidades de atenção 
integral à saúde bucal”, disse 

a coordenadora. 
A estrutura e profissio-

nais do gabinete odontoló-
gico também passaram por 
um processo rigoroso de 
adaptação. Segundo Janaína, 
foram seguidas as recomen-
dações dos órgãos compe-
tentes, sempre priorizando 
o cuidado à saúde integral 
dos adolescentes atendidos 
e dos servidores que estão 
retomando as atividades.

Foto: Secom-PB

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho
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Transmitida pela Rádio Tabajara, série ‘Os nomes Por Trás das Obras’ homenageou a capital paraibana

O último episódio da 
série de reportagens “Os 
Nomes por Trás das Obras” 
destacou importantes mo-
numentos da cidade de João 
Pessoa. Os especialistas Ge-
nes Duarte e Daniel Gomes 
foram os entrevistados pelo 
repórter Mateus Silomar 
para destacar símbolos como 
a Praça dos Três Poderes, a 
Praça da Independência e 
o Ponto dos Cem Réis, por 
exemplo. A série especial 
em homenagem ao aniver-
sário da cidade de João Pes-
soa e do Estado da Paraíba 
teve início no último dia 27 
e buscou explicar quem são 
os personagens por trás de 
obras paraibanas, como pré-
dios públicos, avenidas, bair-
ros, dentre outros. As repor-
tagens foram ao ar no Jornal 
Estadual da Rádio Tabajara, 
emissora da Empresa Parai-
bana de Comunicação.

“O monumento, ele é 
aquilo que se quer lembrar. O 
monumento faz recordar, en-
caminha para o ato comemo-
rativo, ele evoca esse passa-
do com o poder de perpetuar. 
Já eram construídos desde 

antiguidade, quando os reis 
orientais já faziam obeliscos 
colocados no centro da cida-
de para evocar a memória de 
uma batalha de uma guerra 
vencida e com isso a memó-
ria real se tornava também 
uma memória coletiva”, ex-
plicou Genes Duarte, doutor 
em Educação e trabalha na 
área de História, Memória e 
Patrimônio.

A Praça da Independên-
cia fica localizada no bairro 
de Tambiá e é considerada 
um dos espaços mais tradi-
cionais da capital paraibana. 
“A Praça da Independência, 
bem como o seu monumen-
to, foi construída como palco 
principal das comemorações 
de 7 de setembro de 1922, 
foi o local escolhido para as 
comemorações do centená-
rio da Independência. No en-
tanto, esse projeto da praça 
que incluía a construção de 
um obelisco de 3m de base e 
10m de altura como símbolo 
principal, por falta de tempo 
e talvez por recursos, não fi-
cou pronto, mas esse monu-
mento está direcionado as 
comemorações do Centená-
rio e com a bandeira do Bra-
sil”, destacou Genes.

Alguns espaços ficam 

mais conhecidos pelos no-
mes da tradição popular do 
que os nomes oficiais, como 
é o caso do Ponto de Cem 
Réis – que é oficialmente 
chamado de Praça Vidal de 
Negreiros, um herói consa-
grado pelas lutas contra os 
holandeses no século 17.

“No ano de 1922, os 
festejos do centenário da 
Independência houve-se 
uma tentativa de se fazer um 
monumento a Vidal de Ne-
greiros. Isso não foi possível, 
deduzimos que a memória 
de Dom Pedro I naquele mo-
mento superou a do herói pa-
raibano. Em 1924, o que era 
Ponto dos Cem Réis foi bati-
zado de Praça Vidal de Ne-
greiros e somente em 1951 
que foi construído o monu-
mento em homenagem ao 
herói paraibano. No entanto, 
a resistência da tradição po-
pular prevaleceu, pois o local 
continuou sendo chamado 
e reconhecido até hoje pelo 
nome de Ponto de Cem Réis”, 
enfatizou Genes Duarte.

Batizada como Praça 
João Pessoa, o lugar também 
é conhecido popularmen-
te como Praça dos Três Po-
deres. “Principal jardim da 
cidade desde o século 19, a 

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Monumentos mantêm viva 
a memória de João Pessoa 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

Praça Comendador Felizar-
do era frequentada pela elite 
pessoense, rodeada pelo pré-
dio do Liceu Paraibano, do 
Palácio da Redenção e mais 
tarde da Escola Normal. Nos 
anos 30, com assassinato do 
Presidente João Pessoa, em 
1933, chega um monumento 
para substituir o coreto no 
centro da praça e ela é batiza-
da como Praça João Pessoa”, 
comentou Duarte. “Mas, ao 

instalar o Tribunal de Justiça 
do Estado, a Assembleia Le-
gislativa com o Palácio da Re-
denção, a Praça comumente 
ficou conhecida como Praça 
dos Três Poderes”, disse.

 Segundo Daniel Gomes, 
doutor em História Social 
pela Universidade de São 
Paulo e professor na UnB, os 
monumentos buscam trans-
mitir uma visão específica do 
passado para as pessoas do 

presente e ao futuro. Para ele, 
é possível “que os estudos 
dos historiadores vão acabar 
demolindo esses mitos cons-
truídos por essa história mo-
numental, por essa história 
que evoca esses grandes fei-
tos, desses grandes homens e 
a gente precisa entender que 
a construção e a destruição 
dos monumentos represen-
tam também uma história”, 
afirmou.

A Praça da Independência (acima) e a Praça João 
Pessoa (ao lado) são duas referências para toda 

a população da cidade

Fotos: Marcus Antonius



‘Drive in’ adiado
Cine Parking Drive In, projeto de exibição de filmes ao ar livre, 
suspende sua estreia, que aconteceria hoje, na Estação das 
Artes, em João Pessoa. Página 11
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Diplomata e ex-ministro das Relações Exteriores fará palestra virtual amanhã com enfoque na obra da Editora A União

Celso Amorim lança antologia

Mais um lançamento para 
enriquecer, cada vez mais, o 
portfólio de títulos da Editora 
A União. Trata-se do livro Celso 
Amorim: entre virtudes e voca-
ções, uma coletânea de textos 
do embaixador produzidos en-
tre os anos de 1991 e 2011. O 
lançamento da edição revisada 
acontece amanhã, às 18h, de 
forma virtual, com transmis-
são na página oficial da obra 
no Facebook. 

Na ocasião, Celso Amorim 
proferirá a palestra “Política 
Externa Brasileira e Democra-
cia: Balanço e Perspectivas”, 
evento coordenado por Naná 
Garcez, diretora-presidente da 
Empresa Paraibana de Comu-
nicação (EPC), e por Carlos En-
rique Ruiz Ferreira, professor 
de Relações Internacionais da 
Universidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB), que fará a apre-
sentação do palestrante.

O diplomata Celso Amo-
rim, que foi ministro das Rela-
ções Exteriores nos governos 
de Itamar Franco e Lula, e mi-
nistro da Defesa no governo 
Dilma, manifestou satisfação 
em participar do evento, mes-
mo que de forma virtual. “É 
muita alegria estar aqui, pre-
feria pessoalmente, mas fico 
muito feliz. Quero realmente 
ser muito grato com toda essa 
generosidade que tenho re-
cebido dos paraibanos. Sinto-
me quase que um paraibano 
honorário”, ressaltou.

Celso Amorim elogia a 
forma como o livro foi orga-
nizado pelos professores Car-
los Enrique e Daniel Afonso 
relativo ao que ele escreveu 
ao longo do tempo. “Fico 
muito feliz que as coisas que 
escrevi apareçam e transpa-
reçam, porque mostram uma 
evolução, quando tratam de 
diferentes momentos da vida 
e refletem também situações 
diferentes de quando eu es-
tava como embaixador, mi-
nistro ou simples diplomata”, 
complementou.

Uma leitura muito valio-
sa como instrumento de in-
terpretação da realidade bra-
sileira. É como o jornalista e 
diretor de Mídia Impressa da 
EPC, William Costa, avalia a 
segunda edição revisada de 
Celso Amorim: entre virtudes 
e vocações.

William explicou que o 
Brasil vive hoje profundas 
contradições sociais internas 
e que não se vê um caminho 
de solução para elas, no atual 
contexto político do país. Ele 
acrescentou que, além disso, 
o Brasil se coloca também 
muito mal perante a comuni-

dade internacional. “Então, é 
importante neste momento 
você lê trabalhos de pesso-
as como Celso Amorim, que, 
independentemente de cor-
rente ideológica, traz uma 
contribuição para uma inter-
pretação do Brasil contempo-
râneo”, frisou.

No entender do diretor 
de Mídia Impressa da EPC, por 
conta da vasta experiência na 
área de relações exteriores 
de Amorim, ele lança uma luz 
sobre o Brasil contemporâ-
neo. “A leitura do livro é extre-
mamente importante não só 
para professores e estudantes 

universitários, mas também 
para a sociedade brasileira de 
um modo geral. E nós esta-
mos precisando dessas luzes, 
desses conhecimentos, por 
meio de livros que nos ajudem 
a pensar o Brasil, para que, 
como cidadãos, atuemos de 
uma forma mais consistente 
no sentido de uma transforma-
ção”, prosseguiu. 

Para William Costa, a 
transformação de um país 
também se dá no plano indi-
vidual. “Cada indivíduo que 
toma melhor consciência po-
lítica do seu tempo, da sua 
nação, evidentemente vai agir 
de uma maneira que contribui 
para um somatório de forças 
que pode resultar numa trans-
formação. É por aí a importân-
cia da obra de Celso Amorim, 
como resultado dessa parceria 
firmada entre as duas institui-
ções, EPC e UEPB”, concluiu.

O gerente operacional da 
Editora A União, Alexandre 
Macedo, explicou que Celso 
Amorim: entre virtudes e voca-
ções é o registro de mais um 
importante personagem brasi-
leiro, entre os muitos publica-
dos pela Editora, num ano em 
que estão sendo homenagea-
das pessoas como o economis-
ta Celso Furtado (1920-2004), 
o músico Sivuca (1930-2006), 
além de outros nomes da lite-
ratura paraibana.

O livro, que abarca 20 
anos de escritos e produção in-
telectual desse importante per-
sonagem da República brasilei-
ra, está para pré-venda em um 
endereço eletrônico próprio 
(livrocelsoamorim.online).

Alexandre Nunes
alexandrenunes.nunes@gmail.com
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Através do QR Code acima, 
acesse a página no Facebook 

do evento de lançamento

Coletânea reúne textos de Amorim produzidos 
entre 1991 e 2011 de cunho analítico sobre 
os grandes temas da política internacional e 
da política externa brasileira

Livro vai desde a área econômica até a política externa
Celso Amorim: entre virtudes e 

vocações, que conta com o prefácio 
de Luiz Inácio Lula da Silva, pre-
tende contribuir para o debate e a 
formação acadêmica de estudantes, 
diplomatas, funcionários internacio-
nais, professores e interessados em 
geral, na área de Ciências Sociais e 
Humanas, em especial dos campos 
de Relações Internacionais, Ciência 
Política, História, Economia, Direito 
e Geopolítica.

A jornalista Naná Garcez, que 
estará coordenando o evento virtual 
de amanhã, destacou a relevância da 
parceria da Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC), por meio da Edi-
tora A União, com a Universidade Es-
tadual da Paraíba, representada pela 
editora EDUEPB. “A UEPB é um centro 
produtor de conhecimento relevante 
para o Estado da Paraíba e é uma 
grande honra, para todos nós, essa 
parceria que resultou na publicação 
de uma obra que tem Celso Amorim 
como personagem principal e retrata 
sua trajetória enquanto diplomata”, 
enalteceu a diretora-presidente da 
EPC. “Celso Amorim é uma pessoa 
ligada à cultura, já tendo inclusive 
uma passagem pela Embrafilme. 
Enquanto embaixador e ministro das 
Relações Exteriores, ele fez várias ne-
gociações com órgãos diplomáticos 
relevantes, sempre representando os 
interesses do Brasil junto à comuni-
dade europeia e aos colegiados da 
América do Sul. É uma grande honra 
termos, no nosso portfólio, um livro 
feito pela UEPB e publicado por nós”, 
enfatizou Naná Garcez.

Um dos organizadores da obra, 
junto com professor Daniel Afonso 
(que teve a supervisão do próprio 
Celso Amorim), e que vai apresentar 
o autor na palestra pela internet, 
amanhã, o professor Carlos Enrique 

Ruiz Ferreira explicou que o livro foi 
resultado de um longo trabalho de 
seleção de textos de pelo menos 20 
anos de escritos de Celso Amorim. 
“Nós fizemos essa seleção baseada 
nos artigos de cunho mais analítico 
sobre os grandes temas da política 
internacional e da política externa 
brasileira”, esclareceu, acrescen-
tando que os textos reunidos con-
templam várias áreas da economia, 
política internacional, história das 
relações internacionais, política ex-
terna brasileira e História do Brasil.

O professor relatou que o re-
lacionamento com o embaixador 
ocorreu a partir de 2011, quando 
ele o convidou para vir à Paraíba. 
“Foi quando ele proferiu uma pales-
tra para a comunidade de Relações 
Internacionais e para o Grupo de 
Análise Política e Relações Inter-
nacionais (Gapri), que congregava 
setores do poder público, como as 
universidades públicas, mas tam-
bém do sistema S, como o Sebrae e 
o Sesc, além de movimentos sociais, 
como o movimento negro e o MST. 
Enfim, uma gama de atores sociais, 
empresariais e do poder público da 
Paraíba, como um todo”.

Carlos Enrique foi autor, junto 
com os professores Daniel Afonso 
e Felipe Reis Melo, do projeto que, 
depois de aprovado por todas as 
instâncias superiores da UEPB, ou-
torgou o título de Doutor Honoris 
Causa para Celso Amorim. “Foi a 
segunda vez que ele esteve aqui 
conosco, dessa vez lá em Campina 
Grande, para receber esse título. Foi 
a partir desses momentos que esta-
belecemos uma relação com Celso 
Amorim e percebemos a importância 
de editar esse livro, dada a qualidade 
e o rigor intelectual que ele tinha 
com relação a muitos escritos, que 
estavam dispersos”, rememorou.

Evento terá a jornalista Naná Garcez (E) e um dos organizadores da obra, Carlos Enrique Ruiz Ferreira (D)

Foto: Marcu Antonius Foto: Divulgação
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acesse o site da pré-venda 

do livro ‘Celso Amorim’
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... um melhor presente... vamos para o passado?
Foi isso que eu fiz. E comecei a folhear velhos álbuns 

de fotografia, ler velhas mensagens no Face, rever velhas 
agendas... e outras não tão velhas.

Por exemplo, folheei uma agenda da Editora A União 
de 2020, que nunca tinha usado e que me pareceu novinha 
em folha. E era. E é. E amei-a pela segunda vez, pelo seu 
sabor de novidade, pois ficou fechada na minha mesa, sem 
que a abrisse ou consultasse. Essa agenda celebra alguns 
dos maiores artistas plásticos paraibanos, a começar pelo 
Mestre Alexandre Filho, o artista do mês de janeiro, com 
seus bichos, frutas e crianças

Em fevereiro vem a Mestra Alice Vinagre, com uma 
bela Ofélia, que não fica nada a dever àquela outra mais fa-
mosa do pintor pré-rafaelista John Everett Millais, que tive 
o prazer de admirar na Tate Gallery de Londres. Na época, 
estava totalmente voltada para meus estudos shakespea-
rianos e contemplar aquela obra poética funcionou como 
uma verdadeira epifania para mim. Embora a cena da 
morte da personagem Ophelia não seja encenada na peça 
Hamlet, ela é recriada pela fala da rainha Gertrude, no ato 
IV da peça. Tão fielmente recriada que dá a impressão de a 
rainha ter presenciado a cena pessoalmente.

Em março segue-se o sertanejo Chico Ferreira, escul-
tor e pintor.

Em abril vem o mestre guarabirense Clóvis Júnior, 
com telas que nos aproximam do profano e do sagrado. O 
colorido ingênuo de Clóvis justifica sua inclusão entre os 
mestres naifs paraibanos, ao lado de Alexandre Filho.

Em maio, está o mestre Flávio Tavares, cuja arte 
transcendental une o sagrado ao erótico e ao político. Des-
ta seleção das telas de Flávio consta uma, A Ópera do Fim 
do Mundo, na qual o artista dramatiza a morte da vereado-
ra carioca Marielle Franco, que tanto abalou o país e que 
permanece como uma ferida aberta da nossa história re-
cente. O assassinato da vereadora, impune até hoje, ainda 
sangra e Flávio retratou bem isso ao recriar toda a pompa 
e circunstância das ceias palacianas que aconteciam en-
quanto Marielle e Anderson eram sacrificados. Na noite 
em que essa tela foi exibida pela primeira vez ao público, 
no Sesc Cabo Branco, em João Pessoa, pode-se dizer que 
ela roubou a cena e, diante dela, calou-se tudo, tudo o mais 
ficou trivial e mundano, apesar de também belo.

O próximo artista contemplado, o do mês de junho, 
é o Mestre Fred Svendsen, com suas figuras estranhas 
e alongadas.

A artista de julho é a ceramista Gina Dantas, cuja arte 
feminina, poética e totêmica vai encontrar paralelo na tam-
bém ceramista Maria dos Mares, a artista de outubro.

O artista homenageado de agosto é o mestre de mui-
tos dos mestres paraibanos, Hermano José que pintou 
como nenhum outro o nosso mar. Dentre os seus pupilos 
estão vários dos mestres paraibanos, como Miguel dos 
Santos, Flávio Tavares, Archidy Picado, além de outros ex-
poentes da arte paraibana.

Mestre José Carlos de Lyra é o homenageado do mês 
de setembro. Retratista que foi, mestre nas artes da pin-
tura e da fotografia que exerceu com igual maestria. Num 
dos seus trabalhos mais famosos e apreciados, Barreira do 
Cabo Branco, uniu engenho e arte, quando retratou formas 
femininas compondo a falésia do Cabo Branco, de maneira 
sutil e delicada. Pude apreciar bem essa obra, que compõe 
a pinacoteca particular de uma de suas filhas, cuja casa te-
nho o prazer de frequentar.

Em outubro, como já foi anunciado acima, vem a Mes-
tra Maria dos Mares, que veio do Maranhão para amassar 
o barro paraibano e dele extrair suas belas formas poéti-
cas. Educadora e artista, Maria vai moldando figuras e me-
ninos, que serão os mestres de amanhã. É uma honra para 
os paraibanos nativos abrigar em suas terras uma artista 
tão sensível e criativa. Uma de suas peças mais recentes, 
que consta na Agenda, Minha Casa Minha Vida bem revela 
sua conexão com o povo, com os humildes, os pobres, ali-
mento da sua arte engajada. As mulheres estão presentes 
em toda a sua obra, com seu trabalho e devoções e nesta 
agenda temos uma obra, Mulheres em Resistência, que ma-
nifesta esse engajamento político. 

Em seguida, temos a Mestra Marlene Almeida, artista 
oriunda de Bananeiras, PB, ligada ao seu povo, à sua gente. 
Isso está presente nas suas telas, muitas delas mostrando 
o trabalho no campo, principalmente o das mulheres. Ago-
ra mais dedicada às instalações, menos figurativa, em bus-
ca de novas formas, novos materiais, Marlene já expôs em 
várias galerias do Brasil e do mundo e seu olhar é sempre 
o de uma artista paraibana, nordestina, brasileira.

Por último, mas não menos importante, temos o 
Mestre Miguel dos Santos, ceramista e pintor, que explo-
ra os mitos nordestinos, criando animais míticos, deuses 
e monstros, como pintor e ceramista. Uma de suas obras 
mais monumentais, A Pedra do Reino, uma homenagem ao 
grande Mestre armorial Ariano Suassuna, está postada 
nas margens da Lagoa do Parque Solon de Lucena.

E assim termina o ano de 2020, que ainda está aí, mas 
veio para ficar nas nossas mentes como um ano bem difícil. 
Nós, que estamos escapando dele, podemos dizer isso. Mui-
tos, no entanto, já pereceram e não podem contar essa his-
tória. São só um retrato na parede, como bem o diz o poeta 
mineiro, uma marca em nossas mentes, uma saudade.

Na falta de...

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Contei os dias para 
a estreia de Black Is King, 
novo álbum visual de 
Beyoncé lançado pela Dis-
ney+ no último dia 31. Abri 
os olhos e era agosto. Comi 
apressada o café da manhã 
numa falsa ilusão de que, 
dessa forma, eu estaria 
deglutindo também as 
horas até aquele momento 
em que estaria livre para 
assistir ao filme. 

Depois do almoço, 
fiz todo um ritual. Peguei 
o melhor lençol da casa –
aquele fresquinho, mas que 
cobre bem o frio nos pés, 
sabe? –, liguei o ventilador 
para deixar o ar circulan-
do, ajustei som da TV e a 
posição da tela, coloquei o 
copinho com água perto de mim. Os próximos 85 minutos foram 
de hipnose, quase um transe que só uma verdadeira obra de arte 
é capaz de causar nos corações mais sensíveis. 

Em 2019, a Disney lançou o remake de O Rei Leão, uma ver-
são carregada de animações computadorizadas  como a produ-
tora tem feito com clássicos infantis ao longo dos últimos anos 
(Aladdin, Dumbo, Mogli). O elenco do filme, majoritariamente 
negro, foi composto por fortes nomes da indústria do entrete-
nimento como Donald Glover na voz de Simba e Beyoncé como 
Nala. Black is King trata-se de uma releitura artística, subjetiva 
e poderosa da animação (impecável) de 1994, apresentando 
Simba como um garoto negro que sente a necessidade de ir em 
busca de suas origens no continente africano. Nala, que pouco 
fala no longa em animação, é personagem central nesta nova 
interpretação do clássico.

O outro produto multimídia do pack “O Rei Leão de 2019” é 
o disco The Lion King: The Gift, a parte “álbum” do termo “álbum 
visual”. Enquanto senti falta de parcerias de Beyoncé com outras 
mulheres cantoras e rappers em Lemonade (2018), fiquei legiti-
mamente emocionada em conhecer tantas artistas novas nesse 
disco que faz um intercâmbio entre nomes dos Estados Unidos e 
de países como Camarões (Salatiel), Nigéria (Burna Boy e Yemi 
Alade), África do Sul (Busiswa) e Gana (Shatta Wale). Músicas 
como ‘Bigger’ e ‘Brown Skin Girl’ são, por si só, belíssimas can-
ções de empoderamento e ancestralidade.

O título é quem dá o timbre de um filme. “Preto é rei”. A 
obra de referências pan-africanas enaltece a ancestralidade, 
objetiva devolver à população negra o direito de ser realeza no 
sentido literal e figurativo da palavra. É um filme dedicado a Sir 
Carter, filho de Beyoncé e Jay-Z, e, assim como a mega produção 
dos Estúdios Marvel Pantera Negra (2018), abre portas para que 
muitos outros garotos e garotas negras se vejam representados e 
liderem uma história produzida pelo maior estúdio da indústria 
do entretenimento, a Walt Disney Pictures. 

Por mais que isso dê brecha para todas as discussões que 
envolvem pautas sociais quando levantadas pelo capitalismo e 
pela bilionária indústria do entretenimento norte-americana, 
debates como esses são secundários e não deveriam ofuscar a 
importância de um produto que questiona tudo de racista que 
nos foi ensinado sobre o povo negro ao longo de séculos pela 
religião, ciência e academia (já diria Baco Exu do Blues: “O samba 
é blues, o rock é blues, o jazz é blues / O funk é blues, o soul é 
blues, eu sou Exu do Blues / Tudo que quando era preto era do 
demônio / E depois virou branco e foi aceito, eu vou chamar de 
blues / É isso, entenda / Jesus é blues”) e que fantasia – possibili-
tando assim – um mundo no melhor estilo afrofuturista. Antes de 
qualquer análise, é necessário entender que Black is King é sobre 
o sentimento que o filme causa no público-alvo através de uma 
impecável e estonteante produção audiovisual.

Beyoncé poderia (do 
verbo poder, se ela quises-
se) continuar sua carreira 
como estrela pop e man-
ter-se completamente neu-
tra, observando de cima 
do muro questões políticas 
e sociais como muitas 
fazem. Entretanto, são 
mais de 20 anos de carrei-
ra para que, apenas nos 
últimos seis, ela pudesse 
finalmente agir e criar de 
forma mais enfática obras 
que unem o pop à política. 
Em 2014, lançou o álbum 
homônimo que apresenta-
va a mulher como sujeito 
e não como objeto sexual 
de uma relação, declaran-
do-se ainda feminista ao 
usar um trecho da palestra 

“Sejamos todas feministas”, da autora nigeriana Chimamanda 
Ngozi Adichie, na faixa ‘Flawless’.

Dois anos depois, época também em que fez doações mi-
lionárias ao movimento Black Lives Matter em nome do Tidal 
(serviço de streaming propriedade dela e de Jay-Z), foi a vez 
de Lemonade tomar conta; um disco que virou o holofote para 
as vivências de muitas famílias pretas norte-americanas com 
papéis culturais e dinâmicas familiares que lhes são impostas, 
além de criticar a brutalidade policial contra esta população. 
Em 2019, foi através de Homecoming que acrescentou-se a 
isso a importância da ocupação de espaços acadêmicos pela 
população negra. Para completar essa quarteto audiovisual, 
veio agora Black is King. Estamos falando aqui de todas essas 
pautas trazidas numa escala global por uma das maiores – se 
não a maior – divas do entretenimento. Estou falando aqui das 
maiores tacadas, excluindo várias outras ações práticas, como 
campanhas que frisam a importância do voto, que (literalmen-
te) não cabem aqui. 

Agora pense: teria Beyoncé, uma mulher negra, vinda do 
Texas, filha de pais de classe média-baixa dos Estados Unidos, 
alcançado o status que tem hoje em dia se tivesse trazido à tona 
estas pautas políticas desde o início? Alguém teria dado ouvidos a 
ela? Espaço? Dinheiro? O quanto Beyoncé ainda precisa ser para 
ser suficiente aos olhos da patrulha de ativismo alheio?

Coluna polêmica
Pouco antes de escrever esse texto, me deparei com a polê-

mica coluna da antropóloga Lilia Schwarcz na Folha de S.Paulo 
e, por mais que eu tenha muito a dizer sobre, não faz sentido – e 
nem quero – que isso (ou ela) seja protagonista desta resenha. 
Com isso em mente, poucas palavras sobre o assunto: no jor-
nalismo, o título vem como uma chamada, um aviso de poucos 
caracteres sobre o que o leitor vai consumir no texto. O subtítu-
lo, que não é obrigatório, vem logo depois e traz uma frase que 
complementa o título e apresenta mais a fundo a ideia central 
do artigo. Quando Lilia Schwarcz escreve uma coluna cujo o 
título é “Filme de Beyoncé erra ao glamourizar negritude com 
estampa de oncinha”, seguido do subtítulo “diva pop precisa en-
tender que a luta antirracista não se faz só com pompa, artifício 
hollywoodiano, brilho e cristal”, tudo o que ela diz em seguida 
vai ser digerido com a primeira informação que ela deu. Infor-
mação esta que mostra uma antropóloga branca de sobrenome 
difícil querendo ensinar para uma mulher negra como não se 
comportar diante do ativismo e da negritude, achando que ela, 
a mulher negra, poderia fazer mais. De nada adianta escrever 
parágrafos para enaltecer uma obra se o título, subtítulo e arre-
mate expõem mais os erros do que as virtudes do objeto. Tudo 
o que você escreveu passa a ser encheção de linguiça para o que 
realmente você queria dizer desde o começo. 

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

Na Internet

Funesc celebra aniversário da capital
A Fundação Espaço Cul-

tural da Paraíba (Funesc) 
preparou uma programação 
especial para a comemoração 
ao aniversário de 435 anos 
da cidade de João Pessoa. Se-
rão duas atividades on-line, 
transitando entre o popular 
e o erudito que acontecem 
a partir das 19h, no canal da 
instituição no Youtube.

O evento começa pela 
edição estendida do projeto 
‘De Repente na Rede’. Em 
seguida, será exibida uma 
compilação de melhores 
momentos de concertos po-
pulares da Orquestra Sinfô-
nica da Paraíba (OSPB) com 
artistas convidados.

No ‘De Repente Espe-
cial’, o apresentador Iponax 
Vila Nova declama versos de 
oito repentistas em home-
nagem à capital paraibana. 

O repertório apresenta tre-
chos dos poetas Ivanildo Vila 
Nova (PE), Antonio Lisboa 
(RN), Felipe Pereira (RN), Zé 
Viola (PI), além dos paraiba-
nos João Lourenço, Nonato 
Neto, Raimundo Caetano e 
Rogério Meneses.

Na sequência, entra no 
ar uma edição com os melho-
res momentos de concertos 

da OSPB, todos realizados 
na data de 5 de agosto, sob 
regência do Maestro-Titular 
Luiz Carlos Durier, incluindo 
a inauguração do Teatro A Pe-
dra do Reino, que teve como 
convidada Zélia Duncan.

O público também pode-
rá rever as participações de 
paraibanos como Zé Ramalho, 
Cátia de França, Maria Juliana, 

Nathália Bellar e Chico César 
em apresentações realizadas 
entre 2015 e 2018.

A seleção traz 20 can-
ções, num total de mais de 
duas horas de exibição.  No 
repertório entram músicas 
como ‘Catedral’ (Zélia Dun-
can), ‘Mama África’ (Chico Cé-
sar), ‘Avôhai’ (Zé Ramalho), 
‘Kukukaya’ (Cátia de França), 
dentre outras.

‘Black is King’: protagonismo 
negro em escala global

Foto: Divulgação

No ‘De Repente Especial’, Iponax Vila Nova declama versos de oito repentistas

Foto: Reprodução

Álbum visual é releitura artística, subjetiva e poderosa da animação ‘O Rei Leão’

Através do QR Code acima, 
acesse a Funesc no Youtube
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Projeto de sessões em ‘Drive In’ 
é adiado na capital paraibana

O Cine Parking Drive In, que seria 
realizado a partir de hoje até domingo 
com exibição de filmes ao ar livre na 
Estação das Artes, localizada no Alti-
plano Cabo Branco, em João Pessoa, 
foi adiado devido ao plano de flexibili-
zação da Prefeitura Municipal.

A informação, além de constar 
nas redes sociais do projeto, partiu de 
João Paulo Jurema, um dos sócios da 
Soma Produções, que realiza o evento. 
Segundo a nota publicana no perfil do 
Instagram (@cineparking), o evento já 
está pronto, com estrutura, programa-
ção e equipe, mas terá que aguardar 
a liberação por parte da Prefeitura. A 
nota ainda diz que compreende a si-
tuação e, assim que for adequado, será 
liberado a venda de ingressos e a nova 
grade de programação.

Segundo João Paulo Jurema, ape-
sar de ainda não estar definido a or-
dem de exibição, haverá sessões com 

os longas-metragens Coringa, filme 
baseado no vilão do Batman nas his-
tórias em quadrinhos, protagonizado 
pelo vencedor do Oscar Joaquin Phoe-
nix; It - A Coisa, terror baseado em 
obra de Stephen King; e Nasce uma Es-
trela, refilmagem do drama estrelado 
por Bradley Cooper e Lady Gaga.

“Por causa da pandemia, tivemos 
de nos adaptar e escolhemos o drive 
in como única opção para este mo-
mento e porque João Pessoa é uma 
cidade carente desse tipo de evento. 
O nosso objetivo é oferecer essa expe-
riência à população e os filmes são um 
plus a mais”, disse ele.

Há cerca de sete anos, a própria 
Estação Cabo Branco (cuja Estação 
das Artes é seu anexo) teve um projeto 
semelhante de drive in.

Os ingressos vão custar R$ 50 por 
cada um dos cerca de 200 automóveis 
que a área do estacionamento da ins-
tituição pode comportar, além de dois 
quilos de alimento não perecíveis, que 
serão posteriormente entregues à enti-

dades que atuam na assistência à mo-
radores de rua.

João Paulo Jurema garantiu que 
todas as medidas do protocolo de se-
gurança serão tomadas para garantir 
a tranquilidade do público. “A cada 
duas vagas terá um automóvel. Todos 
os ocupantes deverão estar usando 
máscaras. No local, se alguém não 
tiver esse acessório, estaremos ven-
dendo a preço simbólico”, assegurou. 
“Haverá medição de temperatura dos 
passageiros dos veículos e álcool em 
gel também para venda. Alguém só 
poderá sair do carro para usar o ba-
nheiro. Estarão no local uns seis food 
trucks para venda de alimentos. Quem 
quiser comprar ligará por um número 
de WhatsApp que será disponibiliza-
do e manterá acesa a luz interna do 
veículo”, explicou.

A tela vai ser de LED, medindo 12 
metros de largura por sete metros de al-
tura e o áudio dos filmes será ouvido em 
cada carro por meio de frequência de rá-
dio que vai estar disponibilizada.

Cinema

Padre Aristides andava amuado com sua paróquia. 
A igreja vivia praticamente às moscas. Missa de domin-
go, que em tempos passados ficava assim de gente, foi 
perdendo a frequência até que se chegasse a essa meia 
dúzia de gatos pingados que ainda apareciam para os 
sacramentos. 

Cidadezinha de interior com quase 10 mil almas, o 
nosso pároco via com tristeza seu rebanho ir rareando. 
Ainda havia o pessoal da Assembleia de Deus, que quer 
quisesse ou não, não deixava de ser uma concorrência 
poderosa.

Chegou por a culpa pela escassez de fiéis até na inter-
net, nas novelas de televisão  e em outras modernidades 
que afastavam a juventude da hóstia e levavam suas ove-
lhas para os descaminhos das imoralidades e safadezas. 
Padre Aristides reclamava que o que se via hoje era um 
tal de homem beijar homem e mulher beijar mulher que só 
vendo! Só podia ser coisas do cão. 

Chegou mesmo a pensar em pendurar definitivamen-
te a batina, cair no mundo e procurar alguma oportunida-
de longe do ministério da fé. Mas algo veio acontecer que 
injetou sangue novo no sacerdote. Esse “algo” tinha nome 
de gente. Dona Roberta na pia e documentos ou Dona Beti-
nha para os mais chegados.

Quem seria Dona Betinha? Ao que me consta, essa 
senhora, já de tempos aposentada dos Correios, era bem 
aprumada para as suas quase noventa primaveras que 
constavam de sua documentação, ainda que em conversas  
nos chás das cinco, fincava pé nos setenta que jurava ter. 
Esse chá das cinco, explicaremos mais adiante.

Em princípio a gente pacata daquele lugarejo com ma-
nia de cidade, estranhou a velhota elegante que fixou resi-
dência no maior casarão da Praça São Sebastião. Fora mo-
radia do Coronel Ludovico e desde que este foi prestar suas 
contas com Homem lá de cima, ninguém mais morou ali. 
Briga de herdeiros, dizem. Mas enfim, foi na garagem desse 
palacete que Dona Betinha estacionou sua Ray Lux, ultimo 
tipo. Bem, na verdade, quem estacionava aquele monstren-
go era Gumercindo, um cearense taludo de quase dois me-
tros, bruto como um jegue coiceiro e ares de jagunço que 
segundo informações da própria, era seu motorista, fazia 
serviço de banco, ia aos empórios, farmácias e atendia aos 
pedidos para tarefas que ela não dava mais conta.  

A primeira providência de Dona Betinha, assim que 
chegou à cidade, foi se aproximar do padre e de três ou 
quatro beatas que ainda frequentavam a sacristia. Convi-
dou o reverendo e as “meninas” para um chá . Entre aquela 
água açucarada fervida com capim-santo, torradas com 
requeijão, prometeu que ia ajudar aumentar a assiduidade 
naquela casa de Deus.

– É só vocês trazerem umas amigas aqui pra gente 
conversar. Deixem comigo. Vou convencer quem eu puder.  

O padre, em princípio, não botou muita fé. Mas, en-
fim... E Dona Betinha continuou.

– São Sebastião é meu padroeiro. Da cidade também. 
Ele vai nos ajudar. É o santo defensor dos cristãos.  

Ao saírem, Dona Betinha entregou a cada um san-
tinho com a imagem de São Sebastião. Retrato colorido 
do pobre amarrado a uma árvore e com três flechas fin-
cadas no corpo. 

A beatas trouxeram as amigas. As amigas trouxeram 
as amigas das amigas e assim se estabeleceu a corrente. 
Sempre saiam com um santinho, um sorriso e a fé redo-
brada. Mais que isso, traziam os maridos e para surpresa 
do clérico a igreja começou a ficar cheia novamente. Padre 
Aristides quis saber a causa daquela repentina euforia. 
Sim, euforia mesmo. Os velhinhos, antes macambúzios, 
apareciam agora sorridentes, confessavam comungavam 
e mais ainda, pagavam o dízimo.

Aposentada do Correios, viúva, o padre começou a 
desconfiar da abastança. Oferecendo chá com canapés toda 
tarde. Ostentando algumas jóias, camionete do ano... Mas 
com igreja cheia não conjecturou mais. Só fazia agradecer. 

Tudo as mil maravilhas. Igreja lotada, os velhinhos 
felizes da vida, até que um dia, cadê Dona Betinha? Desa-
pareceu sem deixar notícia.  Dias depois a Polícia Federal 
baixou por lá. Revistaram a casa e depois foram interrogar 
o padre. Queriam notícias daquela contrabandista safada. 
Padre Aristides se alarmou.

– Dona Betinha? Estamos falando da mesma pessoa?
– Sim ela mesma. Aparece nas cidadezinhas, pouca 

gente e com aquela história de distribuir santinhos, vende 
sua muamba.

– Não acredito, mas o que ela comercializa ilegalmente?
– Ah, meu senhor. Olha aqui a muamba – e mostrou 

uma drágea azul – é isso que ela vende. Ou achava que os 
santinhos eram de graça. Era isso aqui que a velharada ia 
comprar na casa dela. 

– Não a-cre-di-to! – resmungou o religioso – Então era 
isso. A missa era só para acobertar o comércio e vender o 
azulzinho para os velhotes.

Era mesmo! 

D. Betinha, Padre 
Aristides e o milagre

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Fotos: Divulgação

Apesar de ser suspenso momentaneamente, o Cine Parking Drive In vai ter na sua grade de programação filmes como ‘Coringa’ (E) e ‘It - A Coisa’ (D)

‘Circonferência’

Encontro on-line debate arte circense

Hoje, o projeto ‘Circon-
ferência’ tem sua terceira 
edição transmitida gratuita-
mente. Para se inscrever, é 
necessário preencher o for-
mulário (acesse pelo QR Code 
ao lado). O encontro virtual 
acontece às 18h pelo Google 
Meet e vai abordar a “Multi-
plicidade Circense no Brasil: 
século 19 e 20”. Mediada pelo 
idealizador do evento, Diocé-
lio Barbosa, a palestra terá os 
pesquisadores Ermínia Silva 
e Daniel Lopes.

Exclusivamente nesta 
edição, está sendo arreca-
dado um auxílio financeiro 
para a Campanha Viva o Cir-
co Brasileiro!, destinada aos 
circos e circenses itinerantes 
diretamente afetados pela 

pandemia. A ajuda pode ser 
realizada através de transfe-
rência direta para a contas, 
através das quais a maioria 
está vivendo de doações, e 
mais informações podem ser 
acessadas no site da Arlequi-
no Produções (www.arlequi-
noproducoes.com).

A necessidade de par-
tilhar sobre temas relacio-
nados ao circo veio durante 
a quarentena, como explica 
Diocélio. “Diante de todo o re-
flexo da situação pandêmica 
que estamos vivendo e de mi-
nhas pesquisas para o Douto-
rado, em Salvador. Estava na 
cidade até o começo da pan-
demia e voltei para a Paraí-
ba, onde resido. Fiquei então 
enclausurado, estudando os 
assuntos das disciplinas e ou-
tros que estão atravessando 
a minha pesquisa constante-

mente. Depois de três meses 
intensos de leituras e pesqui-
sas, surgiu essa necessidade 
de abrir um curso gratuito 
numa plataforma na qual 
fosse possível compartilhar 
esses conhecimentos”. 

Daniel Lopes abordará 
as diferentes formas possíveis 
com as quais o circo se comu-
nicava. “É uma produção ar-
tística que sempre operou de 
milhares de formas. Pretende-
mos destacar essa multiplici-
dade da linguagem que se dá 
muito pela contemporaneida-
de em que está inserida”.

Para Ermínia Silva, a di-
versidade do circo no Brasil 
se dá não apenas às circuns-
tâncias de cada época, mas 
também aos estrangeiros 
que trazem diferentes abor-
dagens de sua própria cultu-
ra. “Falar do processo históri-

co não é falar de um processo 
morto, mas falar das trans-
versalidades, transformações 
e permanências até chegar 
no que é o circo atualmente. 
Não é um resgate, como um 
anzol que pesca um peixe, 
mas é um constante diálogo 
das próprias experiências e 
vivências do hoje com a pro-
dução de antes”, analisa.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o formulário de 
inscrição para o evento

Mediada pelo idealizador do evento, Diocélio Barbosa (E), a palestra terá como convidados os pesquisadores Ermínia Silva (C) e Daniel Lopes (D)

Fotos: Divulgação



Festa do Bode Rei, renda renascença, Itacoatiaras do Ingá e Vale dos Dinossauros estão na lista elaborada pela entidade

Abrajet elege principais bens 
materiais e imateriais da PB

Em comemoração ao 
aniversário de 435 anos da 
cidade de João Pessoa, que 
deu início ao Estado da Para-
íba, a Associação Brasileira de 
Jornalistas de Turismo sec-
cional Paraíba (Abrajet PB), 
escolheu, através de votação 
online, os mais importantes 
bens materiais e imateriais 
da Paraíba, segundo o critério 
dos jornalistas abrajeteanos.

Foi apresentado, para a 
escolha, trinta monumentos 
materiais e bens imateriais 
para a seleção. A Abrajet, que 
tem a missão de divulgar o tu-
rismo e valorizar a cultura pa-
raibana e seus valores, elegeu 
os monumentos mais impor-
tantes com o objetivo de cha-
mar a atenção de gestores e 
autarquias responsáveis, mu-
nicipais e estaduais, para que 
esses bens sejam conservados, 
restaurados e preservados.

Os bens imateriais mais 
votados pelos jornalistas as-
sociados a Abrajet PB foram: 
Festa do Bode Rei, renda re-
nascença, Maior São João do 
Mundo, Procissão de Nossa Se-
nhora da Penha, Cachaças, Nau 
Catarineta de Cabedelo, En-
contro da Consciência Cristã 
de Campina Grande, São João 
de Bananeiras, Fest Aruanda 
e Festa do Rosário de Pombal.

Já os bens materiais mais 
votados pelos jornalistas foram 
as  Itacoatiaras do Ingá, Vale 
dos Dinossauros, Fortaleza de 
Santa Catarina, Ponta do Seixas, 
Centro Cultural São Francisco, 
Lajedo Pai Mateus, Mirante do 
Atalaia, Areia Vermelha, Teatro 
Minerva e Turmalina Paraíba.

Segundo a presidente da 
Abrajet, Messina Palmeira, 
que idealizou o inventário, 
este é um legado que a enti-
dade deixa para que a Para-
íba seja, cada vez mais, vista 
e lembrada por pessoas do 
mundo inteiro. “Feita esta se-
leção, os jornalistas decidiram 
publicar uma coletânea num 
trabalho enriquecido com fo-
tos e textos autorais escritos 
por seus associados”, revelou.

Sobre a Abrajet
A Associação Brasileira 

de Jornalistas de Turismo foi 
fundada no dia 29 de janei-
ro de 1957, na cidade do Rio 
de Janeiro, por um grupo de 
jornalistas e escritores de-
sejosos em ver a atividade 
turística conquistando o seu 
merecido espaço no Brasil. 
Na Paraíba a entidade vem 
desenvolvendo um trabalho 
de divulgação do potencial 
turístico do Estado e possui 
22 jornalistas associados. 
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Dos 134 reservatórios 
monitorados pela Agência 
Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba 
(Aesa), sete estão sagran-
do e outros 36 estão quase 
cheios, com mais de 90% 
da capacidade. 

Estão vertendo: Olho 
d’água, na cidade de Mari; 
Jangada, em Mamanguape; 
São Salvador, em Sapé; Gra-
mame/Mamuaba, no Con-
de; Araçagi, no município de 

mesmo nome; Pitombeira, 
em Alagoa Grande; e Lagoa 
do Matias, em Bananeiras. 

Juntos, os 134 açudes 
monitorados pelo Governo 
do Estado podem acumular 
mais de 4 bilhões de me-
tros cúbicos e atualmente 
somam 2.3 bilhões, o equi-
valente a 58,20% da capa-
cidade máxima. 

Entre os que estão 
com mais de 90%, desta-
que para os reservatórios: 

Cachoeira dos Cegos com 
71.887.047 m³ na cidade 
de Catingueira; Cordeiro 
com 69.965.945 m³, no 
Congo e São Gonçalo com 
40.582.277 em Sousa. 

Boqueirão
O açude Epitácio Pes-

soa, localizado na cidade 
do Boqueirão, está com 
65,59% da capacidade, o 
que equivale a mais de 466 
milhões de metros cúbi-

cos. O reservatório, que 
abastece Campina Gran-
de e outras 19 cidades na 
região Agreste, já chegou 
aos 3,18% em março de 
2017. No mês seguinte, co-
meçou a receber as águas 
da transposição do rio São 
Francisco. O maior volume 
registrado nos últimos dez 
anos foi em novembro de 
2011, quando Boqueirão 
alcançou 93,92% da capa-
cidade.

Sete açudes estão sangrando e outros 
36 têm mais de 90% da capacidade

A Paraíba e suas belezas serão divulgadas em evento on-line que terá início dia 10 de agosto para agentes de viagens e executivos de operadoras de Turismo

Foto: Roberto Guedes

Meeting Brasil

PBTur vai divulgar o Destino Paraíba 
para doze países da América Latina

Entre os dias 10 a 13 de 
agosto, vai ser realizado o 
internacional Meeting Brasil 
Latin América On-line 2020. 
O evento vai reunir exposito-
res de 10 estados brasileiros 
e vai ter as participações de 
agentes de viagens, executi-
vos de operadoras de Turis-
mo e prestadores de serviços 
de 12 países da América La-
tina. A Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur) vai partici-
par no dia 12 (próxima quar-
ta-feira) com uma palestra 
da coordenadora de Marke-
ting, Debora Luna. 

Durante mais de uma 
hora, a técnica da PBTur vai 
capacitar profissionais de 
Turismo latino-americanos 
sobre os principais atrati-
vos turísticos do Destino 
Paraíba, além de promover 
troca de experiências posi-
tivas com os expositores do 
evento, além de apresentar 
novos roteiros turísticos e 
destacar as potencialidades 
do turismo paraibano. 

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, informa que o 
Meeting Brasil Latin Améri-
ca Online é um evento dinâ-
mico, que reúne centenas de 
profissionais do setor que 

também irão discutir estra-
tégias para retomada do Tu-
rismo de lazer no pós-pan-
demia do coronavírus. A 
executiva paraibana destaca 
a importância desse even-
to ser on-line, simultâneo 
em 12 países e a um baixo 
custo para todos os partici-
pantes. “Além das palestras 
de apresentação, a PBTur 
vai participar de Rodadas 
de Negócios, reuniões com 
executivos da hotelaria, de 
empresas aéreas e de ope-
radoras. Mesmo na crise, o 
Turismo vai retornar após a 
pandemia”, prevê.

Turismo Interno
Sabendo que a retoma-

da do Turismo de lazer vai 
se dar por meio das viagens 
de curta distância, feitas de 
carro, o Governo do Estado, 
por intermédio da Empresa 
Paraibana de Turismo (PB-
Tur), está focando na divul-
gação maciça dos principais 
roteiros e atrativos turísticos 
junto ao público da própria 
Paraíba. O objetivo é moti-
var o paraibano a conhecer, 
visitar destinos até então só 
conhecidos pelos turistas na-
cionais e estrangeiros. 

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, lembra que 
desde que assumiu a esta-
tal de Turismo em 2011, 
vem buscando formas de in-
centivar o turismo interno, 
motivar o paraibano a des-
cobrir as belezas naturais e 
históricas de sua terra.  “Há 
estudos que apontam que 
depois que a pandemia pas-
sar, as pessoas irão preferir 
roteiros que elas possam 
fazer em seu próprio veícu-
lo, percorrendo distâncias 
mais curtas. As pessoas es-
tarão atentas às questões de 
higiene e saúde”, prevê. 

Dentro dessa nova rea-
lidade, a PBTur iniciou nesta 
semana uma campanha pe-
las redes sociais massifican-
do os roteiros paraibanos. O 
slogan da campanha é ‘Você 
já está no seu próximo Des-
tino”. Sempre nas terças-fei-
ras, os perfis do órgão no Fa-
cebook, Twitter e Instagram 
irão divulgar um ‘card’ ilus-
trado (fotografia) destacan-
do uma cidade, um roteiro, 
uma atração cultural. Ruth 
deixa claro que essas ações 
internas não suspenderão 
a divulgação regional e na-
cional e as atividades junto 

às principais agências de 
viagens e Operadoras de Tu-
rismo do Brasil . “São ações 
distintas. Num primeiro 
momento iremos focar no 
turista paraibano, não es-
quecendo de divulgarmos o 
Destino Paraíba pelo Brasil 
afora”, garantiu.

A executiva de turismo 
da Paraíba argumenta que 
o Estado possui atrações 
que irão motivar o turista 
paraibano. “Temos o já con-
sagrado Circuito do Frio e 
dos Engenhos na região do 
Brejo, o Maior São João do 
Mundo em Campina Grande, 
o Circuito dos Lajedos e das 
Pedras nas cidades do Cariri 
Sertão, além de praias lindas 
no sul e no norte da Paraíba. 
Sem falar em João Pessoa, 
que conta com várias outras 
atrações. Temos cachoeiras, 
trilhas ecológicas e rurais, 
museus, cidades históricas 
e monumentos arqueológi-
cos, paleontológicos e for-
mações rochosas únicas. Te-
mos o Lajedo do Pai Mateus, 
Itacoatiaras do Ingá, o Vale 
do Dinossauro, Parque Pe-
dra da Boca e Pico do Jabre. 
Atrações  são o que não fal-
tam”, avisa Ruth Avelino. 

Pancadas de chuva, ra-
jadas de vento e ondas de 
até três metros podem ser 
verificadas no litoral parai-
bano até a próxima sexta-
feira, segundo previsão da 
Marinha do Brasil. De acor-
do com o órgão, é comum 
que ventos mais fortes se-
jam registrados durante 
todo o mês de agosto. Isso 
significa riscos maiores 
para quem navega, isto é, 
pescadores e barcos de pas-
seio. Por isso, a Capitania 
dos Portos alerta os nave-
gantes para que consultem 
essas informações antes 
de navegarem e divulguem 
nas comunidades de pesca, 
esporte e recreio.

No início da semana, 
o Centro de Hidrografia da 
Marinha (CHM) da Mari-
nha chegou a emitir alerta 
de mau tempo, com possi-
bilidade de ventos de até 
60 quilômetros por hora. 
A notificação era válida até 
a noite dessa terça-feira e 
servia para a faixa litorânea 
nordestina entre os estados 
da Bahia e Rio Grande do 
Norte.

Conforme o Prognósti-
co Climático de Inverno do 
Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet), o inver-
no no Hemisfério Sul teve 
início no dia 20 de junho 
de 2020 às 18h44 e termi-
na no dia 22 de setembro 
às 10h31 (horário de Bra-
sília). A estação caracteri-
za-se pelo período menos 
chuvoso nas regiões Sudes-
te, Centro-Oeste e parte das 
regiões Norte e Nordeste do 
Brasil. As maiores quanti-
dades de precipitação con-

centram-se sobre o noroes-
te da Região Norte, leste do 
Nordeste e parte da Região 
Sul brasileira.

A previsão do modelo 
estatístico do Inmet, expos-
ta no prognóstico climático 
para o período julho, agosto 
e setembro/2020, na região 
Nordeste, indica o predo-
mínio de áreas com maior 
probabilidade de chuvas 
próximas ou acima da mé-
dia durante esta estação, 
principalmente na costa 
leste, onde o período chu-
voso aproxima-se do seu 
final.

Já na metade sul do 
Maranhão, oeste da Bahia, 
do Rio Grande do Norte e da 
Paraíba, além do nordeste 
cearense, as chuvas perma-
necerão abaixo da média. O 
documento ressaltou ainda 
que terá início o período 
seco do interior nordestino 
nos próximos meses.

Em relação à tempe-
ratura, para este inverno 
está previsto o predomínio 
de temperaturas acima da 
média sobre o Maranhão, 
Piauí, oeste da Bahia e parte 
do Ceará. Nas demais áreas 
as temperaturas devem 
ser próximas à média ou 
ligeiramente abaixo, prin-
cipalmente em áreas onde 
a previsão indica grande 
quantidade de chuvas. A 
Marinha do Brasil dispo-
nibiliza todos os avisos de 
mau tempo em vigor no seu 
site oficial. 

Em caso de emergên-
cia marítima, os telefones 
para contato são: Disque 
Segurança de Navegação, 
0800-281-3071; Salvamar 
Nordeste, pelo número 
185; ou Capitania dos Por-
tos, através do 3241-2881.

Litoral terá ondas de 
três metros até sexta

Juliana Cavalcanti
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com
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Em Campina Grande
Treze e Botafogo fazem hoje a segunda e decisiva partida que vai apontar o 
segundo finalista do Campeonato Paraibano de 2020. O jogo está programado 
para as 21h30, no Estádio Amigão, em Campina Grande.   Página 16
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Presidente interino do Legislativo é notificado e começa a adotar providências para o pleito de escolha de prefeito-tampão 

O presidente interino da 
Câmara Municipal de Bayeux 
(CMB), vereador Inaldo Andra-
de (PL) foi notificado ontem de 
manhã pela Justiça e comunicou 
logo em seguida que já começou 
a adotar as providências para 
a realização da eleição indire-
ta que deverá definir o prefeito 
que irá comandar o município 
até o final do ano.

Pela decisão do juiz da 4ª 
Vara Cível da Comarca de Ba-
yeux, Francisco Antunes, o plei-
to deve acontecer até o dia 14 
deste mês, definindo assim o 
substituto de Berg Lima (PL) 
que renunciou no mês passado. 
Qualquer um dos 17 vereadores 
pode se inscrever para disputar 
o pleito.

O cargo de prefeito da ci-
dade vem sendo ocupado inte-
rinamente pelo presidente da 
Câmara, vereador Jeferson Kita 
(Cidadania), que é um dos no-
mes cotados para a disputa e 
que, até ontem, segundo asses-
sores, também poderá recorrer 
ao Tribunal de Justiça da Paraí-
ba (TJPB) para tentar impedir a 
eleição indireta. Caso dispute e 
seja eleito, Kita permanece no 

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Câmara de Bayeux acata 
Justiça e prepara eleição

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Jorge Rezende

Notas & Fatos

Política em Movimento

Exames sorológicos
O Instituto Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor (Idec) e outras três entidades 
de defesa do consumidor oficiaram à 
Agência Nacional de Saúde (ANS) solici-
tando que os planos de saúde incluam na 
lista de cobertura os exames sorológicos 
para diagnóstico da covid-19. Além do 
Instituto, assinam a carta a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), a Associação 
Brasileira de Procons e o Fórum Nacio-
nal de Entidades de Defesa do Consumi-
dor. O teste sorológico ficou na lista de 
rol de procedimento dos planos apenas 
entre os dias 29 de junho e 17 de julho.

Inscrições prorrogadas
A Agência Nacional de Águas e Sanea-
mento Básico (ANA) prorrogou o prazo 
de inscrições para o ‘Prêmio ANA 2020’. 
As inscrições gratuitas são pelo hotsite 
www.ana.gov.br/premio até 15 de agosto, 
conforme publicação no Diário Oficial da 
União (DOU) do último dia 31. Os vence-
dores das oito categorias ganharão Troféu 
Prêmio ANA. Nesta edição – que também 
celebra os 20 anos de atuação da Agência 
– uma novidade: os três finalistas de cada 
categoria poderão utilizar em seus mate-
riais de divulgação o ‘Selo Prêmio ANA: Fi-
nalista’ ou o ‘Selo Prêmio ANA: Vencedor’.

Solidariedade na capital
O vereador João Almeida (Solidariedade), 
pré-candidato a prefeito de João Pessoa, 
informou que uma reunião com o presi-
dente nacional do partido, Paulinho da 
Força, e o presidente estadual, Manoel 
Júnior, atual vice-prefeito da capital pa-
raibana, selou a unidade que possibilitará 
a viabilidade do seu nome em convenção. 
“Já temos o partido, agora vamos partir 
para as alianças”, ressaltou João Almeida, 
garantindo que não está interessado em 
alianças apenas para aglomerar agremia-
ções partidárias.

Radiofrequências
O Conselho Diretor da Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) realiza na 
quinta-feira (6), às 15h, sua ‘888ª Reunião’, 
que pode ser acompanhada pelo portal da 
Agência na internet, em transmissão ao 
vivo. Entre as matérias em pauta está a re-
visão da regulamentação de uso das faixas 
de 1.427 a 1.518 MHz (Banda L), para uso 
pelo Serviço Móvel Pessoal e as propostas 
de chamamentos públicos para obtenção 
de autorização de uso de radiofrequên-
cias na faixa de 39,5 GHz e de 1.900 MHz 
e 2.500 MHz.

Por internet e telefone
Até 21 de agosto, as agências do INSS vão 
continuar atendendo somente pela inter-
net e por telefone. Isso porque uma por-
taria do Ministério da Economia publicada 
no último dia 29 adiou para 24 de agosto a 
volta do atendimento presencial das Agên-
cias da Previdência Social. Mesmo depois 
da reabertura, o atendimento remoto vai 
continuar sendo oferecido, já que as agên-
cias vão funcionar com tempo reduzido, 
somente por seis horas ao dia. O atendi-
mento será exclusivo aos beneficiários que 
tenham feito agendamento pelo site Meu 
INSS ou pela Central 135.

PCdoB com pré-candidata
A vereadora licenciada Lucinha Peixoto 
(PCdoB) lançou sua pré-candidatura à Pre-
feitura de Patos, no Sertão paraibano. Em 
vídeo, na manhã do último sábado (1º), 
Lucinha disse que vai “debater a cidade de 
Patos, conversar com a população e, res-
peitando as normas sanitárias, caminhar 
pelas ruas”. Já no início da noite do mes-
mo dia, a pré-candidata utilizou as redes 
sociais para cobrar a retomada do serviço 
de saúde bucal no município.

cargo e o vereador Inaldo Andra-
de, que é o seu vice no Legislati-
vo, também vira titular na presi-
dência da Câmara.

Além de Kita, outros vereado-
res têm sido citados como preten-
sos candidatos ao cargo de prefei-
to, entre eles Luciene de Fofinho 
(PSB) e Adriano Martins (MDB), 
autor do mandado de segurança 
que provocou a segunda decisão 
do juiz Francisco Antunes deter-
minando a realização da eleição.

Perguntado se vai recorrer 
da decisão, Inaldo Andrade dis-
se que ainda vai se reunir com 
os demais membros da mesa di-
retora da Casa para encaminhar 
e tratar dessa questão. “Por 
enquanto, a decisão que posso 
prever é cumprir a decisão ju-
dicial”, disse.

“Seria uma vergonha o nos-
so Poder Legislativo não cumprir 
a decisão da Justiça”, comentou 
Adriano Martins, que não confir-

mou, mas também não descartou 
a possibilidade de se inscrever 
como candidato.

Paralelamente a essa elei-
ção indireta, como os demais 
222 municípios do Estado, Ba-
yeux também se prepara para as 
eleições diretas que acontecem 
em novembro e que escolherá o 
prefeito para os próximos quatro 
anos. Esse processo, no entanto, 
não é comandado pela Câmara, 
mas sim pela Justiça Eleitoral.

De acordo com decisão judicial, os vereadores de Bayeux deverão realizar a eleição indireta até o próximo dia 14

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) aprovou ontem, 
durante sessão remota, projeto 
de lei que obriga todas as prefei-
turas municipais a criarem o Por-
tal de Transparência Covid-19, 
onde deverão divulgar toda ar-
recadação e destinação dos re-
cursos envolvidos nas ações de 
enfrentamento da pandemia do 
novo coronavírus.

O projeto, de autoria do pre-
sidente da ALPB, deputado Adria-
no Galdino (PSB), foi aprovado 
por unanimidade e estava entre 

outras 205 matérias que fizeram 
parte da pauta e que também re-
ceberam aprovação do plenário.

De autoria da mesa-diretora, 
os parlamentares também apro-
varam um projeto de resolução 
que implanta na casa o ‘Progra-
ma de Solidariedade do Poder 
Legislativo’, promovendo ação 
solidária, através de apoio finan-
ceiro, ao cônjuge ou dependente 
de servidor da Assembleia ou de-
putados que morreram durante a 
legislatura.

“Agradeço a todos os parla-
mentares pela solidariedade e 
compreensão nesse momento. 
É um projeto muito importante 

que contempla não só os depu-
tados, mas, principalmente, os 
nossos funcionários”, declarou o 
presidente Adriano Galdino.

O apoio financeiro, de acor-
do com o projeto, será em parcela 
única resultante da contribuição 
de deputados e demais servido-
res com 1% do subsídio mensal. 
O relator da matéria, deputado 
Tião Gomes (Avante), avaliou de 
forma positiva a criação do ‘Pro-
grama de Solidariedade do Poder 
Legislativo’.

“Acho que esse foi um dos 
projetos mais justos aprova-
dos por esta Casa nos últimos 
anos. Parabéns ao presidente 

Adriano Galdino pela iniciati-
va”, comemorou Tião.

Homenagem
Ainda na mesma sessão, a 

Assembleia Legislativa também 
decidiu prestar mais uma ho-
menagem ao vice-presidente da 
Casa que morreu no mês pas-
sado, deputado Genival Matias 
(Avante). O projeto foi de autoria 
do deputado Tião Gomes e deno-
mina de Escola Cidadã Integral e 
Técnica Deputado Genival Matias 
a atual Escola Cidadã Integral e 
Técnica Marechal Almeida Barre-
to, localizada na cidade de Juazei-
rinho, no Seridó paraibano.

Projeto obriga transparência

Improbidade administrativa

Ex-prefeito de Catingueira 
tem pena mantida pelo TJ

Suspensão dos direi-
tos políticosw por oito anos 
e multa civil no montante 
correspondente a 20 vezes 
o valor da remuneração per-
cebida no cargo de prefeito. 
Essas foram as penalidades 
aplicadas ao ex-prefeito de 
Catingueira, José Edivan Félix 
(sem partido), pela prática de 
improbidade administrativa. 
Ele recorreu da condenação, 
mas a sentença foi mantida 
pela Terceira Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB). O relator do 
processo o juiz convocado 
Gustavo Leite Urquiza.

A demanda foi ajuizada 
pelo Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) em razão 
do Acórdão 00073/11 do 

Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE), que reprovou as 
contas de gestão do muni-
cípio de Catingueira no ano 
de 2008. As irregularidades 
apontadas foram a realização 
de despesas sem o devido 
processo licitatório, no total 
de R$ 3.388.719,19; a não 
aplicação do mínimo estabe-
lecido em lei na remunera-
ção dos profissionais do ma-
gistério; a não aplicação do 
mínimo constitucional das 
receitas tributárias e trans-
ferência na manutenção e 
desenvolvimento do ensino 
fundamental; e a não aplica-
ção do mínimo constitucio-
nal das receitas tributárias 
e transferências em ações e 
serviços públicos de saúde.

Uma lei da deputada es-
tadual Estela Bezerra (PSB) 
instituiu o dia 5 de agosto 
como data da fundação da 
Paraíba e entrou para o ca-
lendário oficial como feriado 
estadual, encerrando a po-
lêmica sobre a data, já que 
somente em João Pessoa era 
decretado feriado.

Sancionada em dezem-
bro de 2015 pelo então go-
vernador Ricardo Coutinho 
(PSB), a Lei 10.601 veio es-
tabelecer uma única data 
comemorativa em relação à 
fundação do Estado. Até en-
tão, eram considerados feria-
dos estaduais o 5 de agosto, 
em comemoração à fundação 
da Paraíba (em 1585), e o dia 
26 de junho, em memória do 
ex-presidente João Pessoa.

De acordo com uma lei 

federal, de 1995, a data mag-
na de fundação do Estado 
precisava ser fixada por meio 
de lei estadual, e a Paraíba 
era um dos poucos estados 
da federação que ainda não 
havia se adequado a essa 
norma.

De acordo com a deputa-
da Estela Bezerra, a falta de 
regulamentação sobre a data 
trazia conflitos, inclusive ad-
ministrativos. “O Estado da 
Paraíba era um dos poucos 
que ainda não tinha uma data 
magna estabelecida e não 
se tinha clareza sobre o dia. 
Alguns municípios conside-
ravam o 26 de junho, morte 
do presidente João Pessoa, 
como data oficial. O que nós 
conseguimos foi instituir o 5 
de agosto como oficial para a 
fundação do estado”.

Lei garante 5 de agosto 
como feriado estadual

Foto: Reprodução



Brasil-Mundo
Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos VieiraUNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 5 de agosto de 2020

Explosões levam terror e 
morte à capital do Líbano
Tragédia aconteceu na região portuária de Beirute; dezenas de pessoas morreram e milhares ficaram feridas

Agência Estado

Duas fortes explosões 
sucessivas, ontem, na região 
portuária da capital do Líba-
no, Beirute, deixou dezenas 
de mortos e milhares de feri-
dos, semeado o pânico e pro-
vocando uma imensa coluna 
de fumaça. Até o fechamen-
to desta edição, haviam sido 
contabilizadas 73 pessoas 
mortas e 3.700 mil feridas.

As explosões, que ocor-
reram na área portuária e 
cuja origem ainda não foi 
determinada, foram ouvidas 
em vários bairros da cidade 
e fora dela. No Chipre, uma 
ilha mediterrânea situada a 
180 quilômetros a noroes-
te de Beirute, os moradores 
relataram ter ouvido as duas 
grandes explosões em rápida 
sucessão. Um morador da ca-
pital, Nicósia, disse que sua 
casa tremia, sacudindo per-
sianas.

O presidente do Líbano, 
Michel Aoun, convocou uma 
reunião de emergência do 
Conselho de Defesa Supre-
mo, de acordo com uma pos-
tagem do Twitter oficial da 
presidência. O primeiro-mi-
nistro, Hassan Diab, decretou 
luto nacional para esta quar-
ta-feira.

Em um duro pronuncia-
mento na TV, Diab disse que 
aqueles responsáveis pelas 
explosões “vão pagar o pre-
ço”. “Eu prometo a vocês que 
essa catástrofe não ficará 
sem que seus responsáveis 
sejam punidos. Eles pagarão 
o preço”, disse Diab.

Segundo a agência de 
notícias estatal, a fonte da 
explosão foi um incêndio em 
um armazém com produtos 
inflamáveis confiscados nas 

proximidades do porto, mas 
as causas não foram ainda 
esclarecidas. Os primeiros 
relatos são de que se trata 
de material como nitrato de 
amônio.

“Os fatos sobre este ar-
mazém perigoso que existe 
desde 2014 serão anuncia-
dos e eu não irei antecipar 
as investigações”, disse o pri-
meiro-ministro.

Hospitais da cidade fi-
caram lotados e chegaram a 
recusar feridos por falta de 
capacidade para atendimen-
to. A Cruz Vermelha libanesa 
afirmou que qualquer ambu-
lância disponível no norte ou 
sul do país e em Bekaa seria 
enviada para Beirute.

Nas redes sociais, mora-
dores relatam que janelas de 
edifícios e vitrines de lojas 
estilhaçaram. Conversando 
com repórteres, o chefe de 
segurança interna do Líba-
no, Abbas Ibrahim, se recu-
sou a especular sobre a cau-
sa da explosão dizendo “não 
podemos antecipar as inves-
tigações”.

Nas proximidades do 
distrito portuário, os danos 
e a destruição são enormes. 
Muitos residentes feridos an-
davam nas ruas em direção 
a hospitais e carros foram 
abandonados nas ruas com 
os airbags inflados. A mídia 
local transmitiu imagens de 
pessoas presas em escom-
bros, algumas cobertas de 
sangue.

A Casa Branca informou 
estar acompanhando com 
muita atenção o desenvol-
vimento dos fatos ligados à 
explosão em Beirute. O pre-
sidente Donald Trump foi in-
formado e segue de perto os 
acontecimentos.

Israel e Irã oferecem ajuda ao governo libanês
O Irã informou estar pronto 

para ajudar o Líbano de qual-
quer maneira necessária, segun-
do tuíte do ministro das Relações 
Exteriores, Mohammad Javad 
Zarif. “Nossos pensamentos e 
orações estão com o grande 
e resiliente povo do Líbano. 
Como sempre, o Irã está total-
mente preparado para prestar 
assistência de qualquer maneira 
necessária. Mantenha-se forte, 
Líbano”, Zarif tuitou.

O ministro da Defesa de 
Israel, Benny Gantz, também 
ofereceu ajuda e assistência 
humanitária logo em seguida. 
“Israel abordou o Líbano pelos 
canais diplomáticos e de segu-
rança internacional e ofereceu 
assistência médica e humanitária 
ao governo libanês”, informou 
Gant, em um comunicado con-

junto com o ministro das Rela-
ções Exteriores, Gabi Ashkenazi.

Há uma semana, após meses 
de relativa calma, Israel disse 
que frustrou um ataque “terroris-
ta” e abriu fogo contra homens 
que cruzaram a “Linha Azul” 
entre o Líbano e Israel.

O primeiro-ministro israelen-
se, Binyamin Netanyahu, atribuiu 
a infiltração ao Hezbollah, um 
movimento armado pró-iraniano 
muito influente no sul do Líbano 
e que o Estado judeu considera 
como seu inimigo. Acusado de 
“brincar com fogo”, o Hezbollah 
negou qualquer envolvimento.

Crise sem precedentes
O Líbano atravessa sua pior 

crise econômica em décadas, 
marcada por depreciação mo-
netária sem precedentes, hipe-

rinflação, demissões em massa 
e restrições bancárias drásticas, 
que alimentam há vários meses 
o descontentamento social.

Ontem, o Tribunal Especial 
do Líbano (STL), com sede na 
Holanda, deve emitir seu vere-
dicto no julgamento de quatro 
homens, todos suspeitos de 
serem membros do Hezbollah, 
acusados de participar do assas-
sinato do ex-primeiro-ministro 
Rafiq Hariri.

Em 14 de fevereiro de 2005, 
um atentado com uma caminho-
nete carregada de explosivos 
atingiu o comboio de Hariri, ma-
tando-o com outras 21 pessoas e 
ferindo mais de 200. A explosão 
causou chamas de vários metros 
de altura, quebrando as janelas 
dos prédios em um raio de meio 
quilômetro.

Militares brasileiros estão bem após tragédia
Após uma forte explosão na 

região portuária de Beirute, na 
tarde desta terça-feira, 4, a Mari-
nha do Brasil informou, em nota, 
que os militares que compõem a 
Força Tarefa Marítima (FTM), em 
missão no Líbano, “estão bem e 
não há feridos”.

“A Marinha do Brasil (MB) 
informa, com relação à explosão 
ocorrida em Beirute, hoje, que to-
dos os militares componentes da 
Força Tarefa Marítima (UNIFIL) da 
MB estão bem e não há feridos”, 
diz o texto divulgado pela asses-
soria de imprensa da Marinha.

A FTM faz parte da Força Inte-
rina das Nações Unidas no Líbano 

(UNIFIL), que tem por missão moni-
torar a cessação de hostilidades e o 
respeito a “Blue Line” - a fronteira 
entre a República do Líbano e o 
Estado de Israel - além de apoiar 
o governo libanês na região do sul 
do país.

“A Fragata Independência 
encontra-se operando no mar, 
normalmente. O navio estava 
distante do local onde ocorreu 
a explosão. Outras informações 
serão passadas tempestivamen-
te”, afirma outro trecho da nota 
da Marinha.

O Ministério da Saúde do país 
informou que centenas de pessoas 
ficaram feridas após a explosão. 

Nas redes sociais, moradores 
relatam que janelas de edifícios 
e de casas estilhaçaram.

A explosão danificou edifí-
cios, casas e escritórios em seu 
entorno. Segundo a agência de 
notícias estatal, a fonte da ex-
plosão foi um incêndio em um 
armazém de fogos de artifício 
perto do porto, mas as causas 
não foram esclarecidas.

Imagens mostram uma 
enorme nuvem vermelha no 
céu da capital minutos após a 
explosão, enquanto bombeiros 
e forças de segurança iam para 
o local tentar apagar o fogo e 
reduzir os danos.

Duas fortes explosões sucessivas aconteceram na capital do Líbano e foram ouvidas em vários bairros da cidade e também fora dela, causando mortes, muita destruição e pânico em toda a região portuária

Foto: Agência Brasil
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Primeiro jogo das finais do Campeonato Paulista acontece hoje na Arena de Itaquera. Segundo será no sábado

Luxemburgo prevê jogos
duros contra o Corinthians

Corinthians e Palmeiras 
começam a decidir, hoje, a 
partir das 21h30, o Campe-
onato Paulista. O segundo 
jogo será no próximo sábado, 
às 16h, no Alianzz Parque. O 
técnico do Palmeiras vem 
alertando seus comandados 
sobre as dificuldades que 
terá nesse jogo na casa do 
adversário.

 “Será uma final dura. 
Você não consegue ganhar 
com facilidade do Corin-
thians, mas não podemos ter 
medo de jogar contra o Co-
rinthians. O Palmeiras é time 
grande, de tradição, e quem 
joga pelo Palmeiras tem de 
estar preparado para jogar 
contra qualquer adversário. 
A gente projeta um grande 
jogo, respeitando a tradição 
do adversário, mas também 
vamos para ganhar. Não es-
tamos aqui por estar”, decla-
rou Luxa, comentando sobre 
a importância de decidir o 
Estadual dentro do Allianz 
Parque.

“É sempre importante, 
os jogadores conhecem os 
atalhos. Conseguimos vitó-
rias aqui, mas a torcida faz 
muita falta. A torcida é o cen-
troavante da equipe, ela in-
centiva, joga o jogador para 
cima do adversário e vaia. É 
importante também o joga-
dor receber uma vaia. Tudo 
isso faz parte do contexto 
do futebol, a torcida faz falta 
nesse sentido, mas é o que 
temos agora”, falou.

Terceiro técnico com 
mais jogos na história do 
Palmeiras, com 391, atrás 
apenas de Felipão (484), 
e Oswaldo Brandão (586), 
Vanderlei Luxemburgo se 
tornou o segundo treinador 
que mais venceu pelo Alvi-
verde, ao lado de Felipão, 
após o triunfo sobre a Ponte 
Preta: agora são 237 vitórias 
– com 342, Brandão lidera 
este quesito. Com mais uma 
marca histórica pelo clube, o 
palmeirense enalteceu o atu-
al momento do Verdão.

Como técnico do Pal-
meiras, Luxemburgo acu-
mula um retrospecto de 
sete vitórias, seis empates e 
quatro derrotas contra o Co-
rinthians. Levando em conta 
todos os clássicos contra os 
maiores rivais do Estado, fo-
ram 28 vitórias, 18 empates 
e 16 derrotas em um total de 
62 partidas.

No Corinthians, o técni-
co Tiago comemora o feito de 
levar o Timão para mais uma 
final estadual, logo em seu 
primeiro ano no clube. Ele 
afirmou que a sensação de 
realizar esse feito é ‘especial’. 

“É um grande sonho, um 
momento especial na minha 
carreira. Mesmo já tendo ou-
tras conquistas anteriores, 
competições internacionais, 
participar de uma final pelo 
Corinthians é algo diferente, 
especial, e junto com os atle-
tas a gente vai tentar desfru-
tar desse momento da me-
lhor maneira possível”.

E tem como aposta os nú-
meros do centroavante Jô. Em 
11 partidas contra o Palmei-
ras,  atacante fez cinco gols.

Site do Palmeiras/
Corinthians

Hoje sai o segundo finalista do Campeonato Parai-
bano de 2020 que será definido no “Clássico Tradição”-
Treze x Botafogo, em Campina Grande, no Amigão. O 
meu palpite é de classificação para o time da capital que 
tem uma grande vantagem - fez 2 a 0 no jogo de ida - e 
possui um elenco bem superior ao Galo. Isso não signi-
fica dizer "favas contadas" até porque o jogo tem de ser 
jogado e o favorito precisa comprovar nos 90 minutos.

O Botafogo vive um melhor momento depois de vá-
rios jogos instáveis, inclusive, a classificação foi sofrida. 
O Belo correu risco de ficar de fora das semifinais ao ser 
dominado pelo CSP, mesmo vencendo por 1 a 0. Passado 
o susto veio o confronto com o Treze e já se viu outro 
Botafogo, se impondo, construindo logo o resultado e 
administrando a vitória sem maiores sustos.

O técnico Mauro Fernandes tem muitas opções 
no banco para possibilitar variações durante o jogo, 
diferente de Moacir Júnior, no Galo, bem mais limita-
do. Basta ver que o ataque, nos últimos três jogos, fez 
apenas um gol. Hoje precisa de, pelo menos dois, desde 
que não leve nenhum para decidir nos pênaltis. Se a 
diferença for de três gols, vaga garantida. É impossí-
vel? Claro que não, mas o futebol apresentado até o 
momento não o credencia para tal feito. Então, o Bo-
tafogo corre pequeno risco? De forma alguma. Existe 
risco sim e para isso o futebol do time de Mauro pre-
cisa melhorar.

Depois do retorno do Paraibano e da Copa do Nor-
deste, o Botafogo ainda não se impôs como time gran-
de. Segue devendo bastante a seus torcedores.

Cabe ao Treze a superação, fazer um jogo de movi-
mentação intensa e acuar o adversário desde o início 
da partida. Futebol sempre foi um jogo, muitas vezes, 
imprevisível e será que guarda surpresas para esta 
quarta-feira ou não teremos novidades? Aguardemos!

Quem será o
finalista hoje?

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Seis clubes, desde a semana passada fe-
charam para balanço. Dois com perspec-
tivas bem piores pelo fato de caírem para 
a Segunda Divisão como CSP e Sport 
Lagoa Seca. Essa competição será no 
segundo semestre de 2021, aumentando 
assim o longo período de inatividade. E 
os outros quatro também vão esperar 
um bom tempo. Com essa pandemia do 
coronavirus tudo foi atrapalhado em ter-
mos de calendário e os prejuízos maiores 
refletem nas categorias de base, onde os 
jovens estão prejudicados, sem treinar e 
ainda sem perspectiva. Quem vai sobre-
viver depois dessa pandemia? Sem ela já 
era complicado, imagine sem atividade 
por muito tempo.

Inatividade longa

Prejuízos
Enquanto durar essa 
pandemia do corona-
vírus os clubes terão 
que pagar muito caro 
para realizar os jogos e 
realmente não faz sen-
tido algum. Acho que 
as entidades devem 
dividir esse prejuízo. 
Sem os torcedores fica 
muito difícil.

Iker Casillas
Um grande goleiro 
encerra a sua carrei-
ra. Estou falando de 
Iker Casillas que fez o 
anúncio, ontem, de-
pois de brilhar no Real 
Madrid, no Porto e na 
seleção espanhola. 
Aos 39 anos, ele usou 
as redes sociais para 
revelar sua decisão.

A International Board aprovou uma nova regra. 
Jogador que tossir em campo pode até ser expulso. A 
novidade tem como justifcativa a pandemia do novo 
coronavírus e pretende diminuir os riscos de conta-
minação dentro de campo. Caberá ao árbitro julgar 
a natureza da infração, se acidental ou deliberada 
para o uso do cartão amarelo ou vermelho.

Proibido tossir em campo

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Clubes estão pagando para jogar

O retorno do Campeonato Paulista 
depois da paralisação causada pela 
pandemia do novo coronavírus fez os 
times terem um custo médio de R$ 25 mil 
a cada vez que são mandantes de uma 
partida. Os jogos disputados sem público 
para obedecer recomendações de saúde 
somados às despesas operacionais fixas 
fizeram com que os 22 compromissos 
realizados desde a retomada impactas-
sem um gasto total para os clubes no 
valor de R$ 549,1 mil segundo dados 
dos boletins financeiros da Federação 
Paulista de Futebol (FPF).

Como não há mais receita com a 
venda de ingressos, todas as vezes em 
que houve jogo o time mandante e res-
ponsável pela partida ficou no prejuízo. 
Os custos para realizar uma partida da 
elite do Estadual são altos pelas des-
pesas operacionais existentes mesmo 
quando não há um torcedor sequer 

nas arquibancadas. O pagamento de 
funcionários, aluguel do estádio, custo 
da ambulância, banheiros químicos, 
aluguel de geradores e despesas com 
alimentação de seguranças levaram os 
borderôs a registrarem déficit.

O jogo mais caro deste Estadual até 
o momento foi o encontro entre Novori-
zontino e Santos, na Arena Corinthians. 
A equipe do interior precisou arcar com 
R$ 45,2 mil de prejuízo, principalmente 
pelo gasto de R$ 33,4 mil com funcio-
nários. Também inquilina do estádio 
corintiano, a Inter de Limeira teve um 
déficit de R$ 42,4 mil para atuar no local 
diante do Oeste, no dia 23.

Os principais clubes do futebol pau-
lista também precisaram arcar com as 
consequências. Quando foi eliminado 
pelo Mirassol no Morumbi, o São Paulo 
teve um gasto de R$ 27,9 mil para rea-
lizar a partida. Enquanto batia o Santo 
André por 2 a 0 e confirmava vaga na 
semifinal dentro do Allianz Parque, o 
Palmeiras teve de gastar R$ 43 mil.

Ciro Campos
Agência Estado
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O custo médio de despesa dos clubes por jogo chega a R$ 25 mil e o prejuízo no Paulistão é grande

Como técnico do Palmeiras, Luxemburgo acumula sete vitórias, seis empates e quatro derrotas contra o Corinthians 
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Time da capital se classifica até se perder por um gol de diferença. O jogo acontece às 21h30 no Amigão

Botafogo e Treze decidem a
vaga na final do Paraibano

Treze e Botafogo fa-
zem hoje a segunda e deci-
siva partida que vai apon-
tar o segundo finalista do 
Campeonato Paraibano de 
2020. O jogo está progra-
mado para as 21h30, no 
Estádio Amigão em Cam-
pina Grande. Na primeira 
partida, disputada no Al-
meidão em João Pessoa, o 
Belo levou a melhor e ven-
ceu o Galo por 2 a 0. A ar-
bitragem da partida estará 
sob o comando de Wagner 
Reway, auxiliado por Kil-
denn Tadeu e Ruan Neres.

No histórico dos con-
frontos no clássico tradi-
ção, o Galo leva a melhor 
sobre o Belo. Em 402 jogos 
disputados, o Treze venceu 
159, houve 112 empates 
e o Botafogo venceu 131 
partidas. O Galo fez 579 
gols e o Belo 496. Mas nos 
últimos 12 confrontos, o 
time de João Pessoa tem 
mostrado superioridade 
sobre o adversário. O Belo 
venceu 9, houve 2 empates 
e apenas 1 vitória do Treze. 
O Belo está há 3 anos sem 
perder do Galo, uma inven-
cibilidade de 9 jogos.

Números à parte, no 
jogo de hoje o Botafogo 
tem a vantagem de poder 
até perder por 1 gol de di-
ferença que fica com a vaga 
para as finais. Mesmo com 
essa vantagem, ninguém 
no clube vê favoritismo. 
Todos estão conscientes 
de que será um jogo muito 
duro e que não pode entrar 

em campo com a vanta-
gem debaixo do braço. “É 
preciso entrar com a mes-
ma determinaćão do jogo 
passado e como se o placar 
estivesse 0 a 0. É um outro 
jogo, uma outra história e 
em clássico não tem essa 
de vantagem”, afirma o téc-
nico Mauro Fernandes.

Para esta segunda par-
tida contra o Treze, Mauro 
Fernandes vai poder con-
tar com o retorno do late-
ral esquerdo Christiano e 
o volante Wellington César. 

Ambos não enfrentaram o 
Treze na última sexta-feira, 
porque ainda deram positi-
vo no teste para covid-19. 
Outro que pode reaparecer 
na equipe é o lateral Mário, 
que está se recuperando 
de uma lesão. Léo Moura 
continua vetado e o meia 
Rodrigo Andrade levou o 
terceiro cartão amarelo e 
vai cumprir suspensão.

O técnico Mauro Fer-
nandes não divulgou a es-
calação, mas o time deverá 
entrar em campo com 3 

volantes. Uma possível es-
calação é a seguinte: Filipe, 
Juninho, Fred, Luís Gusta-
vo e Christiano; Welling-
ton César, Mineiro, Marcos 
Vinícius e Cássio Gabriel, 
Kelvin e Lohan.

No Treze, a novidade é 
o retorno do meia atacan-
te Bruno Mota, que não jo-
gou na última sexta-feira, 
porque estava suspenso. 
Frontini poderá também 
ser uma novidade no co-
mando de ataque. O Galo 
precisa vencer por 3 gols 

de diferença, ou 2 e levar a 
decisão da vaga para a co-
brança de pênaltis.

O técnico Moacir Jú-
nior tem todos os jogado-
res à disposição e já pro-
meteu um time bastante 
ofensivo para reverter a 
vantagem do Botafogo. 
“Nós já mostramos uma 
posse de bola maior do que 
a do adversário no jogo 
passado, e o que temos que 
fazer agora é  circular a 
bola mais próximo da área 
e tentar chutar mais a gol. 
Nós mostramos aos atletas 
que contra o Campinense 
nós conseguimos chutar 
18 vezes e em João Pessoa 
apenas 3. Tenho certeza 
que a equipe vai fazer uma 
melhor atuação e buscar o 
resultado que nos interes-
sa para chegarmos às finais 

do campeonato”, disse o 
treinador.

Uma possível escala-
ção do Galo para começar 
a partida é a seguinte: Je-
fferson, Léo Pereira, Bre-
no Calixto, Nilson Junior e 
Gilmar; Vinícius Barba, Ro-
bson, Douglas Lima e Bru-
no Mota, Ermínio e Tales 
(Frontini). 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Jogadores do Treze escutam 
atentamente a preleção do técnico 
Moacir Júnior antes do treino cole-
tivo no  Estádio Amigão

Foto: Ascom/Treze

O técnico Moacir Júnior 
tem todos os jogadores 

à disposição para o 
clássico e já prometeu 

um time bastante 
ofensivo para reverter a 
vantagem do Botafogo 

A Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF), já 
definiu o dia 25 de outubro 
como data de retorno para 
o Campeonato Brasileiro 
Série A2 de Futebol Femini-
no, disputa que conta com 
um representante da Pa-
raíba, o Auto Esporte. Cam-
peão paraibano de 2019, a 
equipe pessoense, tendo 
em vista a definição oficial 
da retomada da segunda 
divisão do futebol femini-
no no país, já tem planeja-
mento montado para voltar 
a competir em 2020. Para 
isso, os treinos devem ser 
iniciados entre os dias 15 
e 20 de setembro com a 

volta das atletas para João 
Pessoa.

O Auto Esporte fará sua 
primeira partida no retor-
no da competição no dia 25 
diante do Bahia em João Pes-
soa – horário e local ainda 
não estão indefinidos -. As 
equipes fazem parte do Gru-
po C da Série A2 – tido como 
o grupo da morte – que ain-
da conta com, Cruzeiro-RN, 
Sport-PE, Náutico-PE e UDA
-AL. O embate, já no retorno 
do campeonato é visto como 
decisivo para o time parai-
bano, pois o adversário na 
partida é o grande favorito 
da chave.

As duas equipes ven-
ceram na primeira e única 
rodada realizada na compe-
tição que foi paralisada no 

dia 15 de março, dia em que 
o Auto Esporte venceu no 
Estádio dos Aflitos em Re-
cife-PE o Náutico por 3 a 1. 
Mesmo dia em que o tricolor 
baiano aplicou um impres-
sionante 8 a 0 diante da UDA. 
No outro jogo dessa chave, o 
Cruzeiro venceu o Sport por 
3 a 2 fora de casa. Seis meses 
depois as equipes voltarão a 
se enfrentar apenas em ou-
tubro, mas o planejamento 
já está montado para a reto-
mada do campeonato. 

Com um grupo formado 
em sua maioria por jogado-
ras de fora da Paraíba, a ideia 
do clube é reduzir custos e 
para tal, o elenco treinado 
por Guilherme Paiva deve 
voltar a ser reunido apenas 
um mês antes da data ofi-

cial para a volta da Série A2. 
Quando estiverem reunidas, 
as atletas devem participar 
de uma espécie de pré-tem-
porada que será dividida 
em duas etapas. A primeira 
delas será realizada fora da 
capital, provavelmente no 
município de Junco do Seri-
dó, onde o time deverá fazer 
o processo de preparação 
física. 

Após esse período fora 
da capital, a equipe volta 
para sua cidade para finali-
zar os treinamentos táticos 
e técnicos que irão ocorrer 
no Centro de Treinamentos 
do clube, o “Mangabeirão”. 
De acordo com o treinador 
da equipe, a ideia é nesse pe-
ríodo fazer com que as atle-
tas possam estar na melhor 
condição possível diante das 
dificuldades e do tempo pro-
longado sem competição. Na 
visão do treinador, o Auto 
estará pronto para seguir re-
presentando bem o Estado 
na disputa nacional.

“Nossa programação é 
voltar cerca de quarenta dias 
antes da primeira partida a 
ser disputada contra o Bahia, 
vamos focar na primeira par-
te de nossa preparação no 
recondicionamento físico das 
atletas para só depois poder-
mos voltar aos trabalhos téc-
nicos e táticos. Começamos 
bem essa disputa e agora es-
peramos retomar da mesma 
forma”, comentou.

Auto volta aos treinos em setembro
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Ortilo Antônio

No próximo mês, as jogadoras do Auto Esporte irão retornar aos treinamentos no Estádio Mangabeirão
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Tem início o processo 
para a escolha de novo Reitor 
ou Reitora na Universidade 
Federal da Paraíba. A novi-
dade são algumas mudanças 
nos procedimentos dos can-
didatos e da própria consul-
ta por causa da epidemia da 
covid-19. Em cumprimento à 
Lei 13.979, de fevereiro deste 
ano, as divulgações das candi-
daturas serão feitas por meios 
digitais - redes sociais, sites, 
mensagens eletrônicas, em 
plataformas de vídeo ou de 
áudio. A consulta prévia aos 
docentes, discentes, técnicos e 
demais servidores será eletrô-
nica, não presencial, pelo sis-
tema SigEleição da UFPB dia 
26 de agosto.

O próximo Reitor ou Rei-
tora da UFPB irá liderar uma 
comunidade formada por cer-
ca de 50 mil pessoas, sendo 
que 40 mil são estudantes de 
graduação. E ainda, uma massa 
crítica de docentes, pesquisa-
dores de alto nível  - uma for-
ça de trabalho para solução de 
problemas altamente qualifi-
cada - em departamentos com 
laboratórios de ponta, mas que 
carecem de materiais e manu-
tenção. Além de gerenciar um 
orçamento robusto que, em 
2020, está previsto alcançar R$ 
1,87 bilhão (Portal da Transpa-
rência do Governo Federal). Já 
foram executados R$ 888,88 
milhões, até o momento. 

O Conselho Universitário 
da UFPB estabeleceu as regras 
para a consulta de 2020 com 
base em Decretos anteriores 
que regulamentam a escolha 
de dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior 
e considerou ainda a Lei fede-
ral que estabelece as medidas 
adotadas para enfrentamento 
ao contágio pelo novo corona-
vírus.

A Comissão Organizadora 
para a Consulta Prévia para 
Reitor ou Reitora e vice ho-
mologou no último domingo 
as candidaturas de três cha-
pas que serão apresentadas 
nos próximos dias para a co-
munidade acadêmica que irá 
demonstrar suas preferências 
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Reitoria da UFPB: campanha e 
eleição serão totalmente virtuais
Consulta prévia aos docentes, discentes, técnicos e demais servidores será eletrônica, não presencial, no dia 26 de agosto

Márcia Dementshuk
Especial para A União

através de voto facultativo. Os 
nomes homologados forma-
rão a lista tríplice em ordem 
do número de votos a ser en-
caminhada para o Ministério 
da Educação e Cultura (MEC) 
para, posteriormente, ser no-
meado pelo Presidente da Re-
pública.

Conforme a lei, o pre-
sidente da República pode 

nomear qualquer nome inte-
grante da lista tríplice, inde-
pendente do número de votos 
obtidos na consulta prévia 
feita na unidade acadêmica. 
Tradicionalmente, em anos 
anteriores, ocorreu o fato de 
o presidente homologar no-
mes mais votados. Contudo, 
no ano passado, Jair Bolsonaro 
escolheu o último candidato da 

lista para a Reitoria da Univer-
sidade Federal do Ceará, que 
obteve somente 4,61% do total 
dos votantes.

Por essa razão, o proces-
so de mudança do Reitor uni-
versitário é considerado pela 
grande parte da comunidade 
acadêmica, uma oportunida-
de para debater a situação 
atual da universidade. Chama 

a atenção a baixa colocação da 
Universidade Federal da Pa-
raíba no Ranking das Univer-
sidades Latinoamericanas de 
2020. Dentre as universidades 
brasileiras, a UFPB está na 87ª 
posição - entre 126 institui-
ções públicas e privadas. E, no 
Nordeste está em 7ª colocação.

O estudo se se baseia nos 
mesmos 13 rigorosos indi-

cadores de desempenho que 
sustentam o ranking mundial 
das universidades, mas os pe-
sos foram recalibrados para 
refletir as características das 
universidades da América La-
tina. As universidades são jul-
gadas em todas as suas princi-
pais missões: ensino, pesquisa, 
transferência de conhecimento 
e perspectivas internacionais.

Isac Medeiros concorre pela chapa UFPB em primeiro lugar Valdiney Gouveia disputa pela chapa Orgulho de ser UFPB Terezinha Martins é candidata da chapa Inovação com Inclusão

Fotos: Divulgação

Confira as propostas dos candidatos para a próxima gestão 
Chapa: Orgulho de ser 

UFPB - Valdiney Veloso Gou-
veira (Reitor); Liana Filgueira 
Albuquerque (Vice-Reitora).

Valdiney Gouveia
“Precisamos pensar global-

mente e agir localmente dentro 
do espírito da universidade. 
Descentralizar e democratizar a 
gestão certamente é um primeiro 
passo, mas precisamos também 
empoderar os departamentos, 
pois lá é onde é feito o ensi-
no, a pesquisa, é onde está a 
necessidade de investimentos. 
Também há que renunciar as 
práticas de reservas de recursos, 
ou de concentrá-los na Reitoria 
formando um “balcão” para 
atender, unicamente, a aliados. 

É um desafio estimular a publi-
cação qualificada, construir um 
programa institucional de bolsas 
de produtividade em pesquisa”.

Chapa: Inovação com In-
clusão - Terezinha Domiciano 
Dantas Martins (Reitora); Mô-
nica Nóbrega (Vice-Reitora).

Terezinha Martins
 “Desde que as ativida-

des presenciais da UFPB foram 
suspensas a UFPB ainda não 
formalizou um plano de contin-
genciamento para a retomada 
dos trabalhos administrativos 
presenciais ou semi-presenciais. 
Mesmo com o retorno às ati-
vidades presenciais, o modelo 
remoto deverá ser praticado; 

portanto, há necessidade de 
estabelecimento de estratégia 
de gestão administrativa e aca-
dêmica, para os novos proces-
sos decorrentes da pandemia. 
Trabalharemos firmemente para 
elaborar um plano de contingên-
cia geral e específico, por unida-
des acadêmicas, com medidas 
de prevenção e proteção. Vamos 
criar uma comissão de imediato 
para discutir o teletrabalho e o 
EaD como uma atividade rotinei-
ra da universidade”.

Chapa: UFPB em primei-
ro lugar - Isac Almeida de 
Medeiros (Reitor); Regina 
Celi Mendes Pereira da Silva 
(Vice-Reitora).

Isac Medeiros

“Primeiro, à curto prazo, a 
gestão se dedicará a administrar 
a crise gerada pela pandemia 
da covid-19, um enfrentamento 
da situação que foge ao controle 
de todos e todas; garantir que 
todas as vidas sejam preservadas 
até chegarmos no novo normal 
que deverá vir com uma vacina. 
Vamos definir protocolos de bios-
segurança. O segundo momento, 
pós-covid, daremos continuidade 
ao direito de formação de alto 
nível. O grande desafio, é a 
questão do fomento para que a 
nossa instituição se estabeleça 
como uma das melhores do país. 
E, para isso, a gestão pretende 
apoiar a concorrência de nossos 
pesquisadores em editais à pro-
jetos científicos”. 

Automóveis

Vendas têm queda de 
31% no mês de julho

As vendas de automó-
veis tiveram queda de 31% 
em julho na comparação 
com o mesmo mês de 2019, 
segundo balanço divulga-
do ontem pela Federação 
Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores 
(Fenabrave). Foram comer-
cializados 134,9 mil carros 
no último mês, contra 195,8 
em julho do ano passado.

No acumulado dos 
sete primeiros meses do 
ano, os emplacamentos de 
automóveis registram re-
tração de 38,8%, em com-
paração com o período de 
janeiro a julho de 2019. 
Neste ano, foram vendidas 
771,8 mil unidades, en-
quanto nos mesmos meses 
do ano passado foram co-

mercializados 1,26 milhão 
de automóveis.

Em relação a junho, no 
entanto, as vendas tiveram 
crescimento de 31,8%.

As vendas de cami-
nhões acumulam queda 
de 15,6% no ano, com 47,1 
mil unidades vendidas de 
janeiro a julho. Porém, em 
comparação com o mesmo 
mês de 2019, as vendas de 
julho tiveram alta de 5,8%, 
com a comercialização de 
9,5 mil caminhões. O nú-
mero também representa 
um crescimento de 8,7% 
em relação a junho.

As motos tiveram, em 
julho, queda de 5,4% nas 
vendas, com a comercia-
lização de 85,1 mil unida-
des. No acumulado do ano, 
as vendas dos veículos de 
duas rodas registram re-
tração de 29,8%.

Daniel Mello 
Agência Brasil

PMJP autoriza reabertura das praças 
de alimentação de shoppings amanhã 

O prefeito de João 
Pessoa, Luciano Cartaxo, 
anunciou, na tarde de on-
tem, uma nova etapa do 
Plano Estratégico de Fle-
xibilização com a autoriza-
ção para o funcionamento 
das praças de alimentação 
dos shoppings centers a 
partir desta quinta-feira 
(6). Além disso, a Prefei-
tura Municipal de João 
Pessoa (PMJP) também 
promoveu alterações re-
ferentes aos protocolos 
da quarta etapa do plano, 
com relação aos restauran-
tes self-service e no horá-
rio de funcionamento de 
cafeterias e lanchonetes. 
    As medidas foram 
anunciadas após reu-
nião com o Sindicato das 
Empresas de Hotelaria e 
Alimentação da Capital, 
além de também terem 
sido analisados dados sa-

nitários e de ocupação 
hospitalar, por exemplo.  
    Realizamos uma reu-
nião com o Sindicato das 
Empresas de Hotelaria e 
Alimentação da Capital e 
chegamos a um bom sen-
so no sentido de flexibili-
zar a abertura das praças 
e demais alterações de 
forma que continuemos 
preservando as vidas das 
pessoas. O setor de bares 
e restaurantes pode dar 
mais um passo nesta re-
tomada gradual às ativi-
dades, abrindo agora as 
praças de alimentação, 
seguindo as regras de 
ouro que estabelecemos 
e que tem nos ajudado a 
salvar vidas”, afirmou o 
prefeito Luciano Cartaxo. 
    Desta forma, a partir 
da quinta-feira, as pra-
ças de alimentação dos 
shoppings poderão ser 

reabertas seguindo as 
mesmas normas e proto-
colos estabelecidos para 
os bares e restaurante. 
Dentre as regras, está a 
limitação a 50% da capa-
cidade local, distancia-
mento de 1,5 metro, dis-
ponibilização de álcool 
gel e a continuidade do 
uso obrigatório das más-
caras. O horário estabele-
cido é o mesmo de funcio-
namento dos shoppings. 
     Também foi feito um 
ajuste no horário das ca-
feterias, lanchonetes e si-
milares, para que elas pos-
sam funcionar em horário 
corrido, de 12h às 20h e 
não mais conforme estava 
estabelecido anteriormen-
te, que seguia os mesmos 
horários de bares e restau-
rantes.  Uma outra mudan-
ça acontece nos restauran-
tes que servem refeições 

self-service. A partir desta 
quinta, não será mais obri-
gatória a presença de um 
funcionário do estabeleci-
mento servindo os clientes. 
Para reduzir as aglomera-
ções, estes restaurantes de-
verão dispor de protetores 
salivares nos buffets, mas 
os próprios clientes pode-
rão se servir utilizando lu-
vas descartáveis oferecidas 
pelos estabelecimentos. 
 
        Dia dos pais

O comércio também 
terá uma alteração no 
horário de funcionamen-
to até o dia dos pais, no 
próximo domingo (9), po-
dendo fechar às 17h em 
virtude da possibilida-
de de haver aglomeração 
neste período de compras 
de presente. Desta forma, 
o comércio de rua ficará 
aberto das 9h às 17h.

Edição: Marcos Pereira Editoração: Joaquim Ideão



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2020, que objetiva: Aquisição de instrumentos 
musicais para atender as secretarias de Educação e Assistência Social do município de Areia/
Pb.HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ASSIS VAZ INSTRU-
MENTOS MUSICAIS EIRLEI EPP – R$ 39.469,80; CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS 
EIRELI ME – R$ 4.160,00

Areia - PB, 04 de julho de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE - Prefeito

PREFEIRUTA MUNICIPAL DE AREIA/PB
AVISO DE PREGÃO DESERTO –PE 00010/2020

A Comissão Permanente de Licitação – Areia/PB., torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que foi declarado DESERTO, pelonão comparecimento de licitante, o Pregão referente 
ao Edital do Pregão Eletrônico n° 00010/2020, objeto: Aquisição de Motocicletas para Atender as 
Necessidades da Secretaria de Saúde - Areia/PB., conforme Memorial Descritivo/Termo de Referência 
do referido Edital. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, na Rua Epitácio 
Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com.

Areia, 04de agosto de 2020
Marcos Aurélio Bernardo de Lima

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2020, que objetiva: Aquisição de instrumentos 
musicais para atender as secretarias de Educação e Assistência Social do município de Areia/
Pb.HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ASSIS VAZ INSTRU-
MENTOS MUSICAIS EIRLEI EPP – R$ 39.469,80; CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS 
EIRELI ME – R$ 4.160,00

Areia - PB, 04 de agosto de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Termo Aditivo N°03ao CONTRATO N° 00168/2017doPREGÃO PRESENCIAL 

00043/2017; PARTES: Prefeitura Municipal de AreiaeFernando Inácioda Cruz 02612713425, CNPJ 
nº 21.783.331/0001-15. OBJETO: ALTERARAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL;FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: no artigo 57, II, § 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: JOÃO 
FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE E FERNANDO INÁCIO DA CRUZ. DATA DE ASSINA-
TURA: 04/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
Extrato de Termo Aditivo

INSTRUMENTO: Termo aditivo n°03 ao CONTRATO n° 00169/2017 do PREGÃO PRESEN-
CIAL 00044/2017; partes: Prefeitura Municipal de Areia e Nanci de Sousa Silva Pessoa, CPF nº 
205.399.674-91. OBJETO: Alteração de prazo contratual; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: no artigo 57, II 
§ 2º da lei federal n° 8.666/93, e suas alterações. signatários: João Francisco Batista de Albuquerque 
e Nanci de Sousa Silva Pessoa. data da assinatura: 04/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo Aditivo N°03 AO CONTRATO N° 00149/2017da INEXIGIBILIDADE 
00009/2017; PARTES: Prefeitura Municipalde AreiaeJoão Batistada Silva Santiago – ME, CNPJ 
nº 324.431.024-91. OBJETO: ALTERARAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL;FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: no artigo 57, II, § 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: JOÃO 
FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE E JOÃO BATISTA DA SILVA SANTIAGO. DATA DA 
ASSINATURA:04/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00076/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00076/2020, 
que objetiva: Aquisição de medicamento FORTEO 20mg, para atendimento de demanda judicial, 
processo de N° 0800014-40.2020.8.15.0071, destinados a Secretaria de Saúde do município de Areia-
-PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALL MED COMERCIO 
DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - R$ 17.215,00.

Areia - PB, 03 de Agosto de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

SEPARATA
OBJETO: Aquisição de móveis e equipamentos para atender as secretarias do município de 

Areia-Pb. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2020.VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia/Pb e: CT Nº 
00251/2020 - 16.07.20 - GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME - R$ 56.160,00; CT Nº 00252/2020 
- 16.07.20 - INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP - R$ 
57.527,30; CT Nº 00253/2020 - 16.07.20 - C DE A FERREIRA & CIA LTDA - R$ 69.073,19; CT 
Nº 00254/2020 - 16.07.20 - THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME - R$ 
159.812,63; CT Nº 00255/2020 - 16.07.20 - A N Q GONCALVES JUNIOR - R$ 12.727,90; CT Nº 
00256/2020 - 16.07.20 - LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME - R$ 10.382,00; CT Nº 
00257/2020 - 16.07.20 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - R$ 6.700,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

 EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços médicos. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 

10001/2019, realizado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Fundo Municipal de Saúde: 02.080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 
02.080.10.301.1002.2058 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - 02.080.10.302.0002.2076 - ATIVI-
DADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - 3390.39.00.00 –OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DA SAÚDE - TRANSFE-
RÊNCIA DE RECURSOS DO SUS. VIGÊNCIA: até 31 de julho de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande e Presmédicos – Prestação de Serviços de Saúde 
Ltda., Presmed Serviços de Saúde Ltda., Maria José Severo Eireli e DC Serviços Médicos Eireli.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2020, que objetiva: 
Contratação de Pessoa Jurídica especializada em serviços de engenharia para prestar serviços 
na Construção da Academia de Saúde na localidade de Mata Velha, zona rural da cidade de Ara-
runa/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: PB 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP - R$ 142.596,38. Fica desde já o licitante vencedor, 
convocado para no prazo legal comparecer para assinatura do respectivo contrato.

Araruna - PB, 04 de agosto de 2020
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00008/2020, que objetiva: 
Contratação de Pessoa Jurídica especializada em serviços de engenharia para prestar serviços na 
Reforma e Ampliação da Escola Municipal Santos Dumont, localizada na zona rural da cidade de 
Araruna/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP - R$ 377.590,48.Fica desde já o licitante vencedor, 
convocado para no prazo legal comparecer para assinatura do respectivo contrato.

Araruna - PB, 04 de agosto de 2020
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Conclusão da Construção de Portal e Calçadão, de acordo Contrato de Repasse 
com a UNIÃO FEDERAL, através do MTUR, representado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PB, de nº 0387190-77 / 2012. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 02.2020. DOTAÇÃO: 02.06 – 17.451.0016.1025 - 4.4.90.51.00 – OBRAS E 
INSTALAÇÕES. PRAZO EXECUÇÃO: 06 (seis) meses. PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08 (oito) 
meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB e ENGEMAIS 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ 17.427.953/0001-33 - CT Nº 131/2020 – 
04.08.2020 – R$ 123.438,03 – Cento e vinte e três mil quatrocentos e trinta e oito reais e três centavos.

 MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2020

O Pregoeiro Oficial comunica que no Edital do - Pregão Eletrônico  nº 00013/2020, onde se lê: 
“ Recebimento das propostas até: 10:00 horas do dia 13/08/2020 e Abertura da sessão  pública as 
10:00 horas, com inicio da disputa de preços as 10:01 do dia 13/08/2020 leia-se: Recebimento das 
propostas até: 10:00 horas do dia 18/08/2020 e Abertura da sessão  pública as 10:00 horas, com 
inicio da disputa de preços as 10:01 do dia 18/08/2020”.. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3369-1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. 

Arara - PB, 04 de Agosto de 2020.
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL 

CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2020
A Prefeitura Municipal de Aguiar, Estado da Paraíba, pesssoa juridica de direito público, com sede 

à Rua Irineu Lacerda, s/nº, através da Comissão Permanente de Licitação, considerando o disposto 
no art. 21 da Lei 11.947/2009 e da Resolução FNDE/CD n° 04/2015, vem realizar Chamada Pública 
nº 00002/2020, para aquisição de gêneros da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
que será realizada no dia 28 de agosto de 2020, às 08:30 horas, na Sala da Comissão de Licitação. 
Demais esclarecimentos na Sala de Licitações ou pelo telefone 083-3499-1180. 

Aguiar - PB,  04 de Agosto de 2020.
Damião Lins de Sousa

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020
A Prefeitura Municipal de Aguiar, torna público para conhecimento dos interessados a REVOGA-

ÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL nº 00008/2020, do tipo menor preço por item, para contratação de 
empresa do ramo pertinente para manutenção de ar condicionado, por motivos de conveniência, 
visando a prevalecer o interesse público, bem como a realização de nova publicação para a aber-
tura de novo procedimento licitatório para o mesmo objeto.  Demais informações encontram-se a 
disposição dos interessados no endereço na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB, no horário 
das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 04 de Agosto de 2020.
Lourival Lacerda Leite Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 040/2020 | Pregão Presencial – SRP nº 011/2020

OBJETO: Registro de Preços, para eventual locação de trator, destinado a realização de corte 
de terra, em diversas áreas do município, pelo período de 12 (doze) meses. Com base nas informa-
ções constantes no Processo Administrativo nº. 040/2020 e Pregão Presencial - SRP nº. 011/2020, 
fica decidida a ADJUDICAÇÃO em favor da empresa João Paulo Araújo Cunha - EPP (CNPJ Nº: 
28.485.204/0001-89), para o item 01, no  valor total de R$ 166.600,00 (cento e sessenta e seis mil 
e seiscentos reais), para a contratação em referência, fundamentada pela Lei Federal nº. 10.520/02, 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes. Alysson dos 
Santos Gomes - Pregoeiro Oficial.Com base nas informações constantes no Processo Administrativo 

nº. 040/2020 e Pregão Presencial - SRP nº. 011/2020, fica decidida a HOMOLOGAÇÃO em favor 
da empresa João Paulo Araújo Cunha - EPP (CNPJ Nº: 28.485.204/0001-89), para o item 01, no  
valor total de R$ 166.600,00 (cento e sessenta e seis mil e seiscentos reais), para a contratação em 
referência, fundamentada pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e demais legislações pertinentes. 

Aroeiras - PB, 03 de agosto de 2020. 
Mylton Domingues de Aguiar Marques

Prefeito Constitucional
 Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 044/2020 - Pregão Presencial – SRP nº 012/2020

OBJETO: Registro de Preços, para eventual aquisição de medicamentos, destinados aos usu-
ários da rede municipal de saúde, pelo período de 12 (doze) meses. Com base nas informações 
constantes no Processo Administrativo nº. 044/2020 - Pregão Presencial - SRP nº. 012/2020, fica 
decidida a ADJUDICAÇÃO em favor das empresas: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 02.977.362/0001-62 no valor de R$ 465.619,40. ALLMED 
DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - CNPJ: 20.226.846/0001-51 
no Valor de R$ 22.897,00. CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - CNPJ: 08.674.752/0001-40 no Valor 
de R$ 10.148,00. DROGAFONTE LTDA - CNPJ: 08.778.201/0001-26 no Valor de R$ 143.788,00. 
NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - CNPJ: 
15.218.561/0001-39 no Valor de R$ 98.869,12, fundamentada pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes. Alysson dos 
Santos Gomes - Pregoeiro Oficial. Com base nas informações constantes no Processo Administrativo 
nº. 044/2020 - Pregão Presencial - SRP nº. 012/2020, fica decidida a HOMOLOGAÇÃO em favor das 
empresas: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 
02.977.362/0001-62 no valor de R$ 465.619,40. ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS - CNPJ: 20.226.846/0001-51 no Valor de R$ 22.897,00. CIRURGICA 
MONTEBELLO LTDA - CNPJ: 08.674.752/0001-40 no Valor de R$ 10.148,00. DROGAFONTE LTDA 
- CNPJ: 08.778.201/0001-26 no Valor de R$ 143.788,00. NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO 
E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - CNPJ: 15.218.561/0001-39 no Valor de R$ 98.869,12, 
fundamentada pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores 
e demais legislações pertinentes. 

Aroeiras - PB, 03 de agosto de 2020. 
Mylton Domingues de Aguiar Marques

Prefeito Constitucional
Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
EXTRATO DE RESCISÃO AMIVÁGEL DE TERMO DE CONTRATO

REF.: PP N.° 00018/2020, CONTRATO N.° 00038/2020
Torna público a rescisão unilateral do Termo de Contrato de n.° 00038/2020, referente ao Pregão 

Presencial de n.° 00018/2020,com efeitos a partir de 31/07/2020, contratado: AGRIMAQ COMERCIAL 
EIRELI. Objeto: Aquisição de patrulha agrícola, conforme proposta de nº 052325/2019 - MAPA / Go-
verno Federal, conforme Convênio de nº 890669/2019, para atender as necessidades do município. 
Fundamento legal: Artigo 79, Inciso II, da Lei Federal de n.° 8.666/93 e alterações.

Belém, 31 de julho de 2020.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2020, que objetiva: Aquisição de um 
veículo tipo ambulância, nova, para melhor atender as necessidades da população do município 
de Belém/PB, conforme Proposta de nº 11429.813000/1200-04, conforme especificado no Termo 
de Referência e demais anexos, conforme especificado no Termo de Referência e demais anexos; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MABELE COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS EIRELI - R$ 179.800,00.

Belém - PB, 03 de agosto de 2020
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de um veículo tipo ambulância, nova, para melhor atender as necessidades 
da população do município de Belém/PB, conforme Proposta de nº 11429.813000/1200-04, con-
forme especificado no Termo de Referência e demais anexos, conforme especificado no Termo de 
Referência e demais anexos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2020. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 Elementos de 
despesa 4.4.90.52.01 – Equipamentos e material permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00076/2020 
– 04.08.20 - MABELE COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - R$ 179.800,00.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de equipamento de saúde (tomógrafo computadorizado) para melhor 
atender as necessidades da população do município de Belém/PB, conforme Proposta de nº 
11429.813000/1200-03, conforme especificado no Termo de Referência e demais anexos, conforme 
especificado no Termo de Referência e demais anexos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00001/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2020 Elementos de despesa 4.4.90.52.01 – Equipamentos e material permanente. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém 
e: CT Nº 00075/2020 – 04.08.20 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA 
EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES LTDA - R$ 765.805,00.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO REVOGADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

O Pregoeiro Oficial comunica a revogação que objetiva: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços em exames de análises clínicas, realizando procedimentos com finalidade 
diagnóstica, em nível laboratorial, neste município, conforme especificações do termo de referência 
e tabela sus. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no seguinte endereço na Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. 

Baia da Traição - PB, 04 de Agosto de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00119/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Agosto 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Pre Misturado e Emulsão – 
SEINFRA (AMPLA PARTICIPAÇÃO). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.
br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 03 de Agosto de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00082/2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 19 de Agosto 
de 2020, 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 objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
DE MECÂNICA E ELETRICIDADE PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 
(DOIS) TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO 75KVA. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3120. 
E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 27 de Dezembro de 2019
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

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 14:00 horas do dia 17 de 
Agosto de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Ve-
ículos diversos, destinado a diversas Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99342–2582. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 03 de Agosto de 2020
NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

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 14:00 horas do dia 18 de 
Agosto de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 
veículos diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, consi-
deradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99342–2582. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 03 de Agosto de 2020
NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar na especialidade Equipamento de Proteção 

Individual (EPI), para uso nos serviços de saúde do município de Conde/PB, em virtude da pande-
mia mundial de coronavírus humano (Covid–19). FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00045/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: Fica reservado o valor 
orçamentário de R$ 93.383,71 (noventa e três mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e um 
centavos) na seguinte dotação Orçamentária: Órgão: 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Programa: 0034 CIDADE UNIDA E SAU-
DÁVEL – SUS Ação: 2048 MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA PAB–FIXO Nat. 
da De 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 214 Transferências Fundo a Fundo do SUS 
provenientes do Governo Federal. VIGÊNCIA: até 04/10/2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00137/2020 - 06.07.20 - AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA - CNPJ: 30.712.427/0001-83 - R$ 94.860,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00045/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00045/2020, 
que objetiva: Aquisição de material médico hospitalar na especialidade Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), para uso nos serviços de saúde do município de Conde/PB, em virtude da pandemia 
mundial de coronavírus humano (Covid–19); RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 

o seu objeto a: AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 94.860,00.
Conde - PB, 01 de Julho de 2020

RENATA MARTINS DOMINGOS
Secretária Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00045/2020. OBJETO: Aquisição de material médico 
hospitalar na especialidade Equipamento de Proteção Individual (EPI), para uso nos serviços de saúde 
do município de Conde/PB, em virtude da pandemia mundial de coronavírus humano (Covid–19). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO: Secretária Municipal de Saúde, em 01/07/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2020, que objetiva: CONTRATÇÃO DE EMPRESA 
DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRA-
MA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE – ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOSÉ FHILLYRE DOS SANTOS BRITO – ME - R$ 99.133,30; 
MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO – ME - R$ 10.817,50.

Cubatí.. - PB, 04 de Agosto de 2020
EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, MEDIANTE REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: AERLISON CABRAL DE LIMA – ME - R$ 123.508,10.

Cubatí.. - PB, 04 de Agosto de 2020
EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, MEDIANTE REQUI-
SIÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2020. DOTAÇÃO: 02.002 – GABINETE 
DO PREFEITO – 3390–30 – Material de Consumo – 02.003 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E PLANEJAMENTO – 3390.30 – Material de Consumo – 02.004. – SECRETARIA DE FINANÇAS – 
3390.30 – Material de Consumo – 02.005 – SECRETARIA DE AGRICULTURA – 3390.30 – Material 
de Consumo – 02.017 – SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 3390.30 – Material de Consumo 
– 06.013 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 33.90.30 – Material de Consumo – 06.015 – FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 3390.30 – Material de Consumo – Recursos Ordinários. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Munici-
pal de Cubati e: CT Nº 00020/2020 - 04.08.20 - AERLISON CABRAL DE LIMA - ME - R$ 123.508,10.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
– PNAE – ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ME-
DIANTE REQUISIÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2020. DOTAÇÃO: 
02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.0002.2016 – ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 
– 0151.3390.30.00.001 – MATERIAL DE CONSUMO – 001 – RECURSOS ORDINARIOS – 124 – 
OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE – 0168.3390.30.00.124 – MATERIAL DE CONSUMO 
– 12.365.0002.2018 – ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL – 111 – RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. 
DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO – 0135.3390.30.00.111 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: 
CT Nº 00019/2020 - 04.08.20 - JOSÉ FHILLYRE DOS SANTOS BRITO - ME - R$ 99.133,30; CT Nº 
00021/2020 - 04.08.20 - MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - ME - R$ 10.817,50.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00009/2020, para o dia 17 de 
Agosto de 2020 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Batista Sobrinho, 
20 - Centro - Curral Velho - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 34871132. E-mail: cplcurralvelho@hotmail.com. 

Curral Velho - PB, 04 de Agosto de 2020
CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Mascaras para proteção facial em duas camadas de tecido, com elástico 

de 6mm, com logomarca estampada, destinada a distribuição com a população para prevenção ao 
COVID-19, pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Curral velho-PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Curral Velho: 05.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 04 122 1004 2007 
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 050 3390.30 00 001 MA-
TERIAL DE CONSUMO; 10.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, 
08 244 1008 2028 MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, 
192 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 08 
244 1008 2060 BENEFICIOS EVENTUAIS-Instituindos na loas e regulamentados p/ Lei Municipal, 
230 3390.32 00 001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, 231 3390.32 
00 390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Curral Velho 
e: CT Nº 00016/2020 - 20.07.20 - MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - R$ 10.150,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de tenda chapéu de bruxa, em alumínio galvanizado com 5m x 5m, com cober-

tura de lona, anti-chamas, para utilização nas ações de enfretamento ao COVID-19 nets município 
de Curral Velho-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00004/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Curral Velho: 05.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
GESTÃO PÚBLICA, 04 122 1004 2007 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E 
GESTÃO PÚBLICA, 052 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI-
DICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Curral Velho e: CT Nº 00017/2020 - 20.07.20 - LELEKA PRODUCOES E LOCACOES 
EIRELI - R$ 25.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de um profissional 
liberal como Farmacêutico junto a Farmácia Básica do Fundo Municipal de Saúde do Município de 
Curral velho – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34871132. E-mail: cplcurralvelho@hotmail.com. 
Edital: http://www.curralvelho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Curral Velho - PB, 04 de Agosto de 2020
CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos serviços 
de CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO, localizado na PB 133 - Distrito de Logradouro - 
CACIMBA DE DENTRO/PB, objeto do Contrato nº: 1057202-23 - SICONV nº 869728 - MINISTÉRIO 
DOS ESPORTES. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
FM SERVICOS LTDA - Valor: R$ 424.093,58. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Capitão Pedro 
Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com. 

Cacimba de Dentro - PB, 04 de Agosto de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

RESULTADO FASE PROPOSTA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 
serviços de CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) PORTAIS NAS SAÍDAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA 
DE DENTRO, SENDO 01 (UM) NA SAÍDA PARA ARARUNA E 01 (UM) NA SAÍDA PARA SOLÂNEA, 
objeto do Contrato nº: 1055983-51 - MINISTÉRIO DO TURISMO. LICITANTE DECLARADO VENCE-
DOR e respectivo valor total da contratação: FM SERVICOS LTDA - Valor: R$ 182.293,13. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com. 

Cacimba de Dentro - PB, 04 de Agosto de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

 Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ 

AVISO DE SUSPENSÃO E RECONVOCAÇÃO
LICITAÇÃO:TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

Torna público através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Nominando Firmo, 
56 - Centro - Camalaú - PB, a SUSPENSÃO da Sessão pública prevista para às 09:00 horas do 
dia 12 de Agosto de 2020 da licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE VIAS, NO MUNICÍPIO DE CAMALAÚ/
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. Motivo: Ajustes na Planilha Orçamentária, 
desta feita, a SESSÃO PÚBLICAfica imediatamente marcada para às 09:00 horas do dia 20  de Agosto 
de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33021013. E-mail: cplcamalaulicita@gmail.com. Edital Retificado: www.
camlau.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Camalaú - PB, 04 de Agosto de 2020. 
URÃNIO E SILVA MAYER

Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: EPI’s PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO 

AO COVID–19, NO MUNICIPIO DE CARAÚBAS/PB, AMPARADO PELO DECRETO MUNICI-
PAL Nº 0004/2020, DE 07 DE ABRIL DE 202. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00007/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3004.3006 – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO 
CORONAVÍRUS 214.000001 – Transferência de Recursos do SUS para Atenção Básica 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO 220.000000 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse 
vinculados à Saúde 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 03/10/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraubas e: CT Nº 50701/2020 - 03.08.20 - R. C. 
A. IMPORTADORA & EXPORTADORA EIRELI - CNPJ: 37.024.713/0001-03 - R$ 6.530,00.

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 5 de agosto de 2020 19
Publicidade



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 DISPENSA Nº DP00007/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00007/2020, 
que objetiva: EPI’s PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO 
AO COVID–19, NO MUNICIPIO DE CARAÚBAS/PB, AMPARADO PELO DECRETO MUNICIPAL 
Nº 0004/2020, DE 07 DE ABRIL DE 202; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: R. C. A. IMPORTADORA & EXPORTADORA EIRELI - R$ 6.530,00.

Caraúbas - PB, 03 de Agosto de 2020
LEONARDO ENEAS ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 
Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 08:30 horas do dia 19 de Agosto 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE-
DIENTE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 001/18; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 04 de Agosto de 2020
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 133/2020

Dispensa de Licitação Por Outros Motivos nº DP026/2020. Contratante: Prefeitura de Coremas/
PB. Contratada:Endomed Com. e Rep. de Med. Ltda, CNPJ: 70.104.344/0001-26.Objeto: Prestar o 
fornecimento dos Insumos Hospitalar (Avental, Mascaras, Álcool 70% Gel, Luvas, Tocas e outros), 
para serem utilizados pelas as equipes de saúde e pela população coremense, durante o enfre-
tamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavirus 
responsável pelo surto de 2019, e até o presente momento, conforme termo de referência. Valor total 
contratado: R$ 106.560,00 (Cento e seis mil, quinhentos e sessenta reais), pelos produtos). Fonte: 
Recurso Próprios (Ordinários e outros). Dotação:Previstos no QDD/2020. Vigência: Até 31/12/2020. 
Partes: Francisca das C. A. de Oliveira (Pela contratante) e o Sr. Washimgton José de Queiroz, CPF: 
368.524.304-72 (Pela contratada).

Coremas/PB, 27 de julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 134/2020

Dispensa de licitação por valor nº DV027/2020. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. 
Contratado:Endomed Com. e Rep. de Med. Ltda, CNPJ: 70.104.344/0001-26. Objeto:Prestar o 
fornecimento dos Insumos Hospitalar (Avental, Mascaras, Álcool 70%, Álcool Gel, Luvas, Tocas e 
outros), para serem utilizados pelas as equipes de saúde do SAMU e do LABORATÓRIO, durante 
o atendimento a população(Fundamentado na Medida Provisória Nº 961/2020 de 06/05/2020 da 
Presidência da República), conforme termo de referência. Valor total contratado: R$ 47.708,40 (Qua-
renta e sete mil, setecentos e oito reais e quarenta centavos). Fonte: Recurso Próprios (Ordinários). 
Dotação:Previstos no QDD/2020. Vigência: Até 31/12/2020. Partes: Francisca das C. A. de Oliveira 
(Pela contratante) e o Sr. Washimgton José de Queiroz, CPF: 368.524.304-72 (Pela contratada).

Coremas/PB, 27 de julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira - Prefeita

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV028/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de licitação por valor nº 
DV028/2020, que objetiva: Contratação direta da pessoa jurídica A Costa Com. Atacadista de Prod. 
Farmaceutico Ltda, para prestaro fornecimento dos medicamentos, para serem utilizados durante 
o atendimento a população através da Farmácia Básica, (Fundamentado na Medida Provisória Nº 
961/2020 de 06/05/2020 da Presidência da República), conforme termo de referência. Ratifico o 
correspondente procedimento e Adjudico o seu objeto a Pessoa jurídica: A Costa Com. Atacadista de 
Prod. Farmaceutico Ltda, CNPJ: 02.977.362/0001-62, Rua João Quirino, 548, Bairro: Catolé, Cidade: 
Campina Grande/PB, com o valor total de R$ 42.158,11(Quarenta e oito mil, cento e cinquenta e oito 
reais e onze centavos), pelos produtos. Publique-se e cumpra-se.

Coremas/PB, 24 de julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 135/2020

Dispensa de Licitaçãopor valor nº DV028/2020. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. 
Contratado:A Costa Com. Atacadista de Prod. Farmaceutico Ltda, CNPJ: 02.977.362/0001-62. 
Objeto:Prestar o fornecimento dos medicamentos, para serem utilizados durante o atendimento 
a população através da Farmácia Básica, (Fundamentado na Medida Provisória Nº 961/2020 de 
06/05/2020 da Presidência da República), conforme termo de referência.Valor total contratado: 
R$ 42.158,11(Quarenta e oito mil, cento e cinquenta e oito reais e onze centavos).Fonte: Recurso 
Próprios (Ordinários). Dotação:Previstos no QDD/2020. Vigência: Até 31/12/2020. Partes: Francisca 
das C. A. de Oliveira (Pela contratante) e o Sr. Antônio Costa de Oliveira Junior, CPF: 020.569.944-
88 (Pela contratada).

Coremas/PB, 27 de julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP026/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação Por Outros  Motivos 
nº DP026/2020, processada nos termos da Art. 4 da Lei nº 13.979/2020; Lei Federal nº 8.666, de 21 
de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006 e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas, que objetiva: Contratação direta da 
pessoa jurídica:Endomed Com. e Rep. de Med. Ltda, para prestar o fornecimento dos Insumos 
Hospitalar (Avental, Mascaras, Álcool 70% Gel, Luvas, Tocas e outros), para serem utilizados 
pelas as equipes de saúde e pela população coremense, durante o enfretamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavirus responsável pelo surto 
de 2019, e até o presente momento, conforme termo de referência. Ratifico o correspondente pro-
cedimento e Adjudico o seu objeto a Pessoa jurídica: Endomed Com. e Rep. de Med. Ltda, CNPJ: 
70.104.344/0001-26, Rua Teixeira de Fretas, Nº 552, Bairro: Centenário, CEP: 58108-610, Cidade: 
Campina Grande/PB,com o valor total de R$ 106.560,00 (Cento e seis mil, quinhentos e sessenta 
reais), pelos produtos. Publique-se e Cumpra-se.

Coremas/PB, 24 de julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV027/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o proces-

so e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação por valor nº 
DV027/2020, que objetiva: Contratação direta da pessoa jurídica Endomed Com. e Rep. de Med. 
Ltda, CNPJ: 70.104.344/0001-26, para prestaro fornecimento dos Insumos Hospitalar (Avental, 
Mascaras, Álcool 70%, Álcool Gel, Luvas, Tocas e outros), para serem utilizados pelas as equipes 
de saúde do SAMU e do LABORATÓRIO, durante o atendimento a população(Fundamentado na 
Medida Provisória Nº 961/2020 de 06/05/2020 da Presidência da República), conforme termo de 
referência. Ratifico o correspondente procedimento e Adjudico o seu objeto a Pessoa jurídica: En-
domed Com. e Rep. de Med. Ltda, CNPJ: 70.104.344/0001-26, com endereço a Rua São Pedro, nº 
48, Bairro: Cabo Branco, Cidade: Coremas/PB, com o valor total de R$ 47.708,40 (Quarenta e sete 
mil, setecentos e oito reais e quarenta centavos).

Coremas/PB, 24 de julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00016/2020

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00016/2020, do tipo Menor Preço, objetivando: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, RECUPERAÇÃO 
DA FROTA MUNICIPAL. Data de Abertura: 19 de agosto de 2020às 09h00min. O Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura de Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – 
Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00. 
Edital: www.congo.pb.gov.br, ou www.tce.pb.gov.br.

Congo - PB, 04 de agosto de 2020.
ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00015/2020

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00015/2020, do tipo Menor Preço, objetivando: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO, DESTINAÇÃO E 
TRATAMENTO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO DO CONGO, EM 
ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELO ÓRGÃO ESTADUAL COMPETENTE. 
Data de Abertura: 18 de agosto de 2020às 09h00min. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura 
de Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. Maiores informações 
através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00. Edital: www.congo.pb.gov.br, 
ou www.tce.pb.gov.br.

Congo - PB, 04 de agosto de 2020.
ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 0065/2020-CPL

Contratante: Prefeitura Municipal de Dona Inês
Contratado: MARIA CLAUDIA DE ARAÚJO TOSCANO - ME
Objeto: realinhar o preço dos seguintes gêneros alimentícios: Açúcar kg, que  passará  de R$ 

2,20 (dois reais e vinte) para R$ 2,32 (dois reais e trinta e dois centavos), arroz paboilizado kg, que 
passará de R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) para R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos), 
feijão carioca kg, que passará de R4 4,80 (quatro reais e oitenta centavos) para R$ 7,50 (sete reais 
e cinquenta centavos) e macarrão comum pct, que passará de R$ 1,75 (um real e setenta e cinco 
centavos) para R$ 2,14 (dois reais e quatorze centavos), que corresponde a um acréscimo no valor 
total de R$ 2.222,50 (Dois mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

Valor do Aditivo: R$ 2.222,50
Pregão Presencial nº: 0014/2020

Data da Assinatura do aditivo: 30 de Julho de 2020.
JOÃO IDALINO DA SILVA

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: Contratação de empresa para executar serviços de manutenção no prédio da Unidade 
de Pronto Atendimento – PA, desta cidade. LICITANTES HABILITADOS: CONSTRUTORA IMPERIAL 
EIRELI; TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. . LICITANTES INABILITADOS: JOSE 
RAFAEL SOARES SOUZA, desatendeu ao item 8.2.5 do edital; LRM CONSTRUÇÕES E EMPREEN-
DIMENTOS LTDA ME, desatendeu ao item 8.2.12 do edital. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 13/08/2020, às 08:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, no horário das 07:30 as 
11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3377–1058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 04 de Agosto de 2020
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEDONA INÊS

NOTIFICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

O Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês, através de sua Gestora NOTIFICA a Firma: RVA 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - RUA MANOEL SELEIRO, 229B - CORDEIRO - GUA-
RABIRA - PB, CNPJ nº 15.161.782/0001-18, Vencedora da Tomada de Preços nº 003/2019, Contrato 
nº0029/2019,  cujo objetivo é a Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar 
a conclusão da obra de implantação do aterro sanitário simplificado da cidade de Dona Inês/PB. 
Recursos do Convênio nº 796739 (0591/2013) FUNASA-PMDI, para no prazo de 05 (cinco) dias 
dar continuidade a execução para conclusão da obra contratada, a qual se encontra paralisada e 
abandonada, sob pena de rescisão contratual, nos termos do inciso V do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

Publique-se.
Dona Inês/PB, 04 Agosto de 2020.

TARCIANA NUNES LUCENA
Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:00 horas do dia 17 de Agosto  de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de equipamentos 
de informática para o Fundo de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 04 de Agosto de 2020
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00007/2020

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 Preços nº 
AD00007/2020, que objetiva: Aquisição de cestas básicas destinadas as famílias em situação de 
vulnerabilidade e de risco social agravada pela COVID–19; RATIFICO o correspondente procedimento 
em favor de: ALMIR ZECA DA SILVA - R$ 205.675,00.

Esperança - PB, 04 de Agosto de 2020.
 NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, usando 

de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 00004.2020, fundamentado no 
Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 31/07/2020, 
respectivamente, no valor total de R$ 243.211,10 – (Duzentos e Quarenta e Três Mil Duzentos e 
Onze Reais e Dez Centavos), em favor da empresa BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANIS-
MO LTDA– inscrita no CNPJ sob o nº 14.224.419/0001-31, que tem como objetivo, Contratação de 
empresa no ramo pertinente para execução de pavimento em paralelepípedos graníticos e assen-
tamento de meio-fio granítico em diversas ruas do município. Fica a empresa vencedora do certame 
convocada para a assinatura do instrumento de contrato nos termos do instrumento convocatório da 
referida Licitação. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 03 de agosto de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00051/2020, que objetiva: Aquisições de fardamentos 
para atender aos servidores da Secretaria de Meio Ambiente – SUMASA-GBA/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Guarabira - PB, 28 de Julho de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00051/2020. OBJETO: Aquisições de fardamentos para 
atender aos servidores da Secretaria de Meio Ambiente – SUMASA-GBA/PB. ABERTURA: 13/07/2020 
as 14:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Revogada. DATA: 28/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 05.2020
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para Construção de uma ponte sobre o 

Rio Guarabira interligando a Rua Pref. Manoel Lordão ao Bairro Antonio de Freitas – Guarabira/PB.
EMPRESA HABILITADA:
23.587.584/0001-48 – AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME, por atenderem a todos 

os requisitos de habilitação
EMPRESA INABILITADA:
13.493.236/0001-59 – CONSTRUTORA BRTEC LTDA – Motivos: Não apresentou as exigências 

do subitem 6.7 e não apresentou as exigências do subitem 8.2.6.4, quanto a certidão de infrações 
trabalhistas.

O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 13.08.2020, às 10h00min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua 
Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. 
Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai 
assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira - PB, 03 de agosto de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
 CONCORRÊNCIA 02.2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação, constituída através de Portaria comunica a quem possa interessar que, nos termos da 
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar no dia 08.09.2020, às 14h30min, na Sala 
da Comissão de Licitação, localizada à Rua Antonio André, 39 – 1° Andar – Centro – CEP: 58.200-
000 – Guarabira - PB, Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA de n.º 02.2020, tipo “MENOR 
PREÇO GLOBAL” e o regime de execução “EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS”, destinada 
a CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE, localizado no antigo CAIC, no Bairro do Nordeste 
II – Guarabira/PB. Demais esclarecimentos e Cópia do respectivo Edital “Concorrência 02.2020” 
poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido entre 
08h00min e 12h00min e das 14h00min as 18h00min 

Guarabira, 03 de agosto de 2020.
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 019/2020
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 019/2020, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município 
e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Art. 24, Inciso IV, da Lei n.º 8.666/93 
e alterações posteriores, em favor da empresa JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA - ME, CNPJ nº 
19.211.844/0001-00.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para distribuição aos pais ou responsáveis dos 
estudantes das escolas municipais de educação básica, do Município de Ingá.

VALOR TOTAL: R$ 214.935,00 (Duzentos e quatorze mil novecentos e trinta e cinco reais).
FONTE DE RECURSOS: PNAE. 

Ingá(PB), 29 de julho de 2020.   
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 021/2020
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 021/2020, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município 
e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Art. 24, Inciso IV, da Lei n.º 8.666/93 
e alterações posteriores, em favor da empresa JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA - ME, CNPJ nº 
19.211.844/0001-00.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para distribuição de cestas básicas as famílias que 
encontram-se em situação de vulnerabilidade social no Município de Ingá, causada pela pandemia 
da Covid-19.

VALOR TOTAL: R$ 278.040,00 (Duzentos e setenta e oito mil e quarenta reais).
FONTE DE RECURSOS: FMAS – Transferência do Governo Federal e Recursos Próprios do 

Município. 
Ingá(PB), 31 de julho de 2020.   

ROBÉRIO LOPES BURITY
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 92/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA - ME, CNPJ nº 19.211.844/0001-00.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para distribuição aos pais ou responsáveis dos 

estudantes das escolas municipais de educação básica, do Município de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 214.935,00 (Duzentos e quatorze mil novecentos e trinta e cinco reais).
FONTES DE RECURSOS: PNAE e Recursos Próprios.
VIGÊNCIA: 90 dias.

Ingá(PB), 29 de julho de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 94/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA - ME, CNPJ nº 19.211.844/0001-00.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para distribuição de cestas básicas as famílias que 

encontram-se em situação de vulnerabilidade social no Município de Ingá, causada pela pandemia 
da Covid-19.

VALOR TOTAL: R$ 278.040,00 (Duzentos e setenta e oito mil e quarenta reais).
FONTE DE RECURSOS: xxxxx.
VIGÊNCIA: 90 dias.

Ingá(PB), 31 de julho de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

CONVITE N.º 001/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público o resultado 

da licitação Convite nº 001/2020, cujo objeto é a contratação de uma empresa de construção civil, 
para execução das obras de pavimentação em asfáltico com concreto betuminoso a quente (CBUQ) 
na Rua Padre José Alves, na cidade de Ingá. 

EMPRESA VENCEDORA: AQ CONSTRUTORA LTDA – EPP, CNPJ nº 03.196.316/0001-99.
VALOR TOTAL: R$ 270.712,49 (Duzentos e setenta mil setecentos e doze reais e quarenta e 

nove centavos).
 Ingá(PB), 4 de outubro de 2020.

MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2020, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada pela atuação direcionada no Planejamento, execução e controle das 
Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais, junto aos sistemas, SICONV, SIGPC, 
SGIPACTO, SUASWEB, SIMEC, e demais seguimento de prestação de contas do município de 
Igaracy–PB; ADJUDICO o seu objeto a: FABIANO DE CALDAS BATISTA – EIRELI EPP - R$ 8.995,00.

Igaracy - PB, 04 de Agosto de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada pela atuação direcionada no Planejamento, execução e controle das Prestações de 
Contas dos Convênios Federais e Estaduais, junto aos sistemas, SICONV, SIGPC, SGIPACTO, 
SUASWEB, SIMEC, e demais seguimento de prestação de contas do município de Igaracy–PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FABIANO DE CALDAS BA-
TISTA – EIRELI EPP - R$ 8.995,00.

Igaracy - PB, 04 de Agosto de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA 

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAS ODONTOLÓGICA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 
(CEO–I); ADJUDICO o seu objeto a: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU-
TICOS, MEDICOS E HO - R$ 388.469,66.

Igaracy - PB, 03 de agosto de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAS 
ODONTOLÓGICA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO–I); 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FARMAGUEDES COMERCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - R$ 388.469,66.

Igaracy - PB, 03 de Agosto de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contratação de empresa para prestar os serviços de elaboração de plantas 
génericas de valores atualizada dos imovéis da cidade de Ibiara-PB, dispensa de licitação 00008/2020. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARA
CONTRATADA: ENGENHARIA QUALITY LTDA, CADASTRADA NO CNPJ Nº 30.399.726/0001-00
OBJETO: Contratação de empresa para prestar os serviços de elaboração de plantas génericas 

de valores atualizada dos imovéis da cidade de Ibiara-PB.
VALOR GLOBAL R$: 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).   
PRAZO: 31.12.2020.  

Ibiara - PB, em 31 de Julho de 2020.
 FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2019

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 
00010/2019, sendo considerada como licitação FRACASSADA. Demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço, na Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Ibiara-PB, 
no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 03 Agosto de 2020.
VICENTE LUCAS XAVIER RIBEIRO 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IBIARA
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL Nº 00018/2020

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 00007/2020. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 78 da Lei nº 8.666/93 e cláusula Décima Primeira do Contrato nº 

00018/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara - CNPJ nº 08.943.268/0001-79
CONTRATADA: S D de A Ferreira & Cia LTDA - CNPJ nº 26.889.181/0001-42
OBJETO: Rescisão Unilateral do Contrato nº 00018/2020.

Ibiara-PB, 03 de Agosto de 2020
Francisco Nenivaldo de Sousa

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09048/2020 PROCESSO ADM. Nº 2020/038262

CHAVE Nº 828232
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS MOTORAS 

PARA PISCINAS, TRIFÁSICAS 300 (3 CV) DE POTÊNCIA, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS 
DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E LAZER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 07/08/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
18/08/2020, às 10h30. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites www.licitacoes-e.com.br e 
http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 06 de agosto de 2020.

João Pessoa, 04 de agosto de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/145378/SEINFRA

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 395, datada de 27 de maio de 2020, torna público que fará realizar a 
Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.010/2020, em regime de execução de empreitada 
por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios  a ser realizada 
no dia 10/09/2020, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a Contratação de 
Empresa Especializada de Engenharia para Serviços de Implantação de Pavimentação em Para-
lelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: 
Rua Marcos Albino, Rua Sargento Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua Hermenegildo Francisco, João 
Pessoa - PB - LOTE 13. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos 
interessados a partir da sexta-feira dia 07/08/2020, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.
pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Quaisquer 
informação será prestada na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, 
localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 
8h às 12h ou das 13h as 16h, Fone (83) 3214-7218 ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 04 de agosto de 2020.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 09054/2020 (LOTE 04) – DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
07.005/2019/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: SFX Construções e Serviços Eireli - EPP. -  CNPJ Nº 28.561.917/0001-84
OBJETO: Execução de Serviços de Manutenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização 

de Instalações, Estruturas e Ambientes nas  Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): 
Augusto dos Anjos, Ernani Sátyro, Frei Albino, General Rodrigo Otávio e Hugo Moura na Cidade 
de João Pessoa, PB – LOTE 04

VALOR TOTAL: R$ 4.029.323,13 (Quatro milhões, vinte e nove mil, trezentos e vinte e três reais 
e treze centavos).

Código: 9185/9187/9186
Fonte: Recursos Ordinário Educação/PMJP e FUNDEB e FNDE/Salário Educação
Classificação Orçamentária: 10.101.12.361.5197.2896
Natureza da despesa: 3.3.90.39/ 1111/ 1113/ 1120
SIGNATÁRIOS: Gilberto Cruz de Araújo e Sachenka Bandeira da Hora/PMJP e a Sra. Roxanne 

Blenda Soares de Lacerda /SFX
DATA DA ASSINATURA: 24/07/2020

João Pessoa, 24 de julho de 2020. 
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário Municipal de Educação
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra Estrutura/PMJP

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 09053/2020 (LOTE 03) – DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
07.005/2019/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: SFX Construções e Serviços Eireli - EPP. -  CNPJ Nº 28.561.917/0001-84
OBJETO: Execução de Serviços de Manutenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização 

de Instalações, Estruturas e Ambientes nas  Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): 
Índio Piragibe, Santa Ângela, Prof. João Gadelha, Luiz Vaz de Camões e Zumbi dos Palmares na 
Cidade de João Pessoa, PB – LOTE 03

VALOR TOTAL: R$ 5.894.144,47 (Cinco milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, cento e 
quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

Código: 9185/9187/9186
Fonte: Recursos Ordinário Educação/PMJP e FUNDEB e FNDE/Salário Educação
Classificação Orçamentária: 10.101.12.361.5197.2896
Natureza da despesa: 3.3.90.39/ 1111/ 1113/ 1120
SIGNATÁRIOS: Gilberto Cruz de Araújo e Sachenka Bandeira da Hora/PMJP e a Sra. Roxanne 

Blenda Soares de Lacerda /SFX
DATA DA ASSINATURA: 24/07/2020

João Pessoa, 24 de julho de 2020. 
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário Municipal de Educação
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra Estrutura/PMJP

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 09052/2020 (LOTE 02) – DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
07.005/2019/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: SFX Construções e Serviços Eireli - EPP. -  CNPJ Nº 28.561.917/0001-84
OBJETO: Execução de Serviços de Manutenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização 

de Instalações, Estruturas e Ambientes nas  Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): 
Comendador  Cicero Leite, Antenor Navarro, Napoleão Laureano, Cônego Matias Freire e José De 
Barros Moreira na Cidade de João Pessoa, PB – LOTE 02

VALOR TOTAL: R$ 4.132.917,78 (Quatro milhões, cento e trinta e dois mil, novecentos e dezessete 
reais, setenta e oito centavos).

Código: 9185/9187/9186
Fonte: Recursos Ordinário Educação/PMJP e FUNDEB e FNDE/Salário Educação
Classificação Orçamentária: 10.101.12.361.5197.2896
Natureza da despesa: 3.3.90.39/ 1111/ 1113/ 1120
SIGNATÁRIOS: Gilberto Cruz de Araújo e Sachenka Bandeira da Hora/PMJP e a Sra. Roxanne 

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 5 de agosto de 2020       20
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Blenda Soares de Lacerda /SFX
DATA DA ASSINATURA: 24/07/2020

João Pessoa, 24 de julho de 2020. 
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário Municipal de Educação
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra Estrutura/PMJP

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33044/2018/SEPLAN
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.105/2019/SEDEC –Lote 05 – Serviços de Manutenção Corretiva, 

Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e Ambientes na EMEF Aruanda, 
localizada no Bairro dos Bancários na Cidade de João Pessoa-Pb.

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33044/2018/SEPLAN
CONTRATANTE: Prefeitura Municípal de João Pessoa.
CONTRATADA: F.A  CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, (CNPJ Nº 10.872.280/0001-81).
OBJETO: Prorrogação de Prazo por mais 84 (OITENTA E QUATRO) dias corridos.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Gilberto Cruz de Araújo/ Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e Fagne Custódio 

Queiroga Gomes de Almeida/ F.A.
Data da Assinatura:  17/07/2020

João Pessoa, 17 de julho de 2020
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário Municipal de Educação
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra Estrutura

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33044/2018/SEPLAN
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.104/2019/SEDEC –Lote 04 – Serviços de Manutenção Corretiva, 

Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e Ambientes na EMEF Angelo 
Francisco Notare, localizada no Bairro de Jardim Treze de Maio na Cidade de João Pessoa-Pb.

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33044/2018/SEPLAN
CONTRATANTE: Prefeitura Municípal de João Pessoa.
CONTRATADA: ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, (CNPJ Nº 02.349.757/0001-10).
OBJETO: Prorrogação de Prazo por mais 03 (TRÊS) meses.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Gilberto Cruz de Araújo/ Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e Raimilson Tadeu 

da Silva Pereira/ ACCOCIL.
Data da Assinatura:  16/07/2020

João Pessoa, 16 de julho de 2020
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário Municipal de Educação
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra Estrutura

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33044/2018/SEPLAN
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.101/2019/SEDEC –Lote 01 – Serviços de Manutenção Corretiva, 

Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e Ambientes na EMEF Analice 
Caldas, localizada no Bairro de Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-Pb.

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33044/2018/SEPLAN
CONTRATANTE: Prefeitura Municípal de João Pessoa.
CONTRATADA: ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, (CNPJ Nº 02.349.757/0001-10).
OBJETO: Prorrogação de Prazo por mais 03 (TRÊS) meses.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Gilberto Cruz de Araújo/ Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e Raimilson Tadeu 

da Silva Pereira/ ACCOCIL.
Data da Assinatura:  16/07/2020

João Pessoa, 16 de julho de 2020
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário Municipal de Educação
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra Estrutura

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33043/2018/SEPLAN
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.079/2019/SEDEC/SEINFRA –Lote 07 – Serviços de Manu-

tenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e Ambientes 
na EMEF Oscar de Castro, localizada no Bairro de Cruz das Armas na Cidade de João Pessoa-Pb.

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33043/2018/SEPLAN
CONTRATANTE: Prefeitura Municípal de João Pessoa.
CONTRATADA: F.A  CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, (CNPJ Nº 10.872.280/0001-81).
OBJETO: Prorrogação de Prazo por mais 84 (OITENTA E QUATRO) dias corridos.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Gilberto Cruz de Araújo/ Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e Fagne Custódio 

Queiroga Gomes de Almeida/ F.A.
Data da Assinatura:  22/07/2020

João Pessoa, 22 de julho de 2020
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário Municipal de Educação
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/147801/SEINFRA

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 395, datada de 27 de maio de 2020, torna público que fará realizar a 
Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.013/2020, em regime de execução de empreitada 
por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios  a ser realizada 
no dia 17/09/2020, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a Contratação de 
Empresa Especializada de Engenharia para Serviços de Implantação de Pavimentação em Para-
lelepípedo e Drenagem em Diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/Pb (Bairro Mumbaba: Rua 
Cidade De Cabedelo E Rua Cidade De Belém; Bairro Das Indústrias: Rua Cidade de Borborema; 
Bairro Brisamar: Rua Telegrafista José Neves Pacote)  - LOTE 16. A cópia do Edital e seus anexos 
estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir da quarta-feira dia 12/08/2020, no en-
dereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Quaisquer informação será prestada na Sala da Comissão Setorial 
de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos 
Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h as 16h, Fone (83) 3214-7218 
ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 04 de agosto de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/145367/SEINFRA

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 395, datada de 27 de maio de 2020, torna público que fará realizar a 
Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.012/2020, em regime de execução de em-
preitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios  a ser 
realizada no dia 16/09/2020, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a Contra-
tação de Empresa Especializada de Engenharia para Serviços de Implantação de Pavimentação 
em Paralelepípedo no Bairro do Água Fria, Ruas: Osvaldo Agripino de Castro e Maria José Mendes 
da Nóbrega, Bairro Planalto da Boa Sentença, Rua: Recife e Bairro Loteamento São Joaquim, Rua: 
Carteiro Olívio Pontes - Trecho B, João Pessoa - PB - LOTE 15. A cópia do Edital e seus anexos 
estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir da terça-feira dia 11/08/2020, no en-
dereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Quaisquer informação será prestada na Sala da Comissão Setorial 
de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos 
Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h as 16h, Fone (83) 3214-7218 
ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 04 de agosto de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/145372/SEINFRA

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 395, datada de 27 de maio de 2020, torna público que fará realizar 
a Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.011/2020, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios  
a ser realizada no dia 15/09/2020, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a 
Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Serviços de Implantação de Pavimen-
tação em Paralelepípedo no Bairro do Cristo, Rua: Major Brito, Bairro Planalto da Boa Sentença, 
Ruas: Manoel Henrique dos Santos e Dr. Edmilson Cunha e Bairro Loteamento São Joaquim, Rua: 
Carteiro Olívio Pontes - Trecho A, João Pessoa - PB - LOTE 14. A cópia do Edital e seus anexos 
estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir da segunda-feira dia 10/08/2020, no 
endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Quaisquer informação será prestada na Sala da Comissão Setorial 
de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos 
Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h as 16h, Fone (83) 3214-7218 
ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 04 de agosto de 2020.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 032739/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.020/2020
DATA DE ABERTURA: 19/08/2020 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

ANTIMICROBIANOS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 826972, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 5.716/2006, 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 04 de Agosto de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 043781/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.023/2020
DATA DE ABERTURA: 24/08/2020 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE FIOS CIRURGICOS 

PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 828052, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 5.716/2006, 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 04 de Agosto de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
A Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, 

que fará realizar no dia 21 de agosto de 2020, ás 09:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Joca Claudino, Situada a Rua Francisca Claudino Fernandes, nº 001, Centro Joca 
Claudino-PB, procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços, Objeto: Contratação de 
empresa para serviços de engenharia na recuperação de estradas vicinais do município de Joca 
Claudino-PB. Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital, no horário de expediente das 
08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado ou site: www.jocaclaudino.
pb.gov.br e pelo www.tce.pb.gov.br. 

Joca Claudino, 04 de agosto de 2020.
JUVINO FERNANDES NETO

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
ERRATA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020

Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO 
NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB.

Na edição nº 155 de 31 de Julho de 2020 do Jornal A UNIÃO, Ano CXXVII, página 19, na publi-
cação do AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020, 

Onde se lê: Valor Estimado: R$ 1.347.936,30 (Hum Milhão, Trezentos e Quarenta e Sete Mil, 
Novecentos e Trinta e Seis Reais e Trinta Centavos)

Leia-se: Valor Estimado: R$ 1.333.779,00 (Hum Milhão, Trezentos e Trinta e Três Mil, Setecentos 
e Setenta e Nove Reais)

Junco do Seridó-PB, 03 de Agosto de 2020.
POLLIANA LINS GOMES DE MEDEIROS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, às 08:00 horas do dia 20 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
991052133. E-mail: molivedos@gmail.com. Edital: www.olivedos.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Olivedos - PB, 04 de Agosto de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2020
A Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, através de sua Comissão Permanente de Lici-

tação, torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2020, DO 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição de materiais 
construção, para atender as necessidades de diversas Secretarias do Município de Riachão do 
Bacamarte, no dia 24/08/2020 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Rua 
Senador Cabral 395 – Centro – Riachão do Bacamarte - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3316-1070, até 
o dia 19/08/2020.

 Riachão do Bacamarte(PB), 3 de agosto de 2020.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE 

 PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020
A Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, através de sua Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020, 
DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de uma empresa de construção 
civil, para execução das obras de Reforma e Adequação da Escola Municipal de Ensino Infantil e 
Fundamental Manoel Joaquim de Araújo, no Município Riachão do Bacamarte, no dia 24/08/2020 
às 11:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Rua Senador Cabral 395 – Centro 
– Riachão do Bacamarte - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3316-1070, até 
o dia 19/08/2020.

 Riachão do Bacamarte(PB), 3 de agosto de 2020.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE 

 PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 
PARA OS ALUNOS DEVIDAMENTO MATRICULADOS NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CON-
FORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o 
seu objeto a: E. BERNARDO DE SOUZA - R$ 223.095,00; EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA 
ME - R$ 823.670,30.

São João Rio do Peixe - PB, 03 de Agosto de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 
PARA OS ALUNOS DEVIDAMENTO MATRICULADOS NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CON-
FORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: E. BERNARDO DE SOUZA - R$ 223.095,00; 
EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA ME - R$ 823.670,30.

São João Rio do Peixe - PB, 04 de Agosto de 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00016/2020. OBJETO: Aquisição Parcelada de Gêneros 

Alimentícios, para Distribuição da Merenda Escolar para os Alunos Devidamento Matriculados Na 
Rede Muncipal de Ensino Conforme Solicitação da Secretária de Educação Deste Município. NO-
TIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: E. Bernardo de Souza - CNPJ 
30.406.114/0001-05. Everaldo Ferreira de Almeida ME - CNPJ 03.132.338/0001-95. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 996787922.

São João Rio do Peixe - PB, 04 de Agosto de 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2020, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMEN-
TAÇÃO NA RUA  ENGENHEIRO ADRIANO BROCOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO 
PEIXE-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
FFJ CONSTRUTORA - R$ 221.100,73.

São João Rio do Peixe - PB, 04 deAgosto de 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

EXTRATO DO CONTRATO
PREGAO ELETRÔNICO Nº 00004/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA ENGENHEIRO ADRIANO BROCOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 
DO RIO DO PEIXE-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2020. DOTAÇÃO: 
CONVENIO 885749/19. VIGÊNCIA: 12(doze) meses a partir da data de assinatura. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE e: CT Nº 00135/2020 - 
04.05.20 – FFJ CONSTRUTORA LTDA - R$ 221.100,73.

SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, 04 DE AGOSTO DE 2020.
 JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Felinto dos Santos - Centro – São Bentinho - PB, às 08h30min do dia 18 de agosto de 2020, 
por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, registro de preços na modalidade pregão, 
na forma eletrônica, do tipo menor preço, para:Aquisição parcelada de materiais odontológicos, 
destinados à manutenção da Secretaria de Saúde do Município de São Bentinho/PB. Informações: 
no horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
9.9877-9500. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

São Bentinho - PB, 04 de agosto de 2020.
JUCIÊ VIEIRA HERCULANO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020 
A Comissão Permanente de Licitação do município de Santa Luzia/PB, através da sua Pre-

sidente, torna público aos interessados o Resultado do Julgamento de Habilitação que objetiva: 
Contratação de empresa especializada para implantação de pavimentação em vias públicas no 
Município de Santa Luzia-PB, conforme Contrato de Repasse N° 885809/2019/MDR/CAIXA. 
Considerações da Comissão: Licitantes Inabilitados por não cumprir todas as exigências do edital: 
SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 35.042.630/0001-03 (não apresentou Certidão Negativa 
de Falência, conforme item 6.1.19); CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA, CNPJ 
Nº 02.069.012/0001-06 (apresentou Certidão Negativa de Falência, item 6.1.19 vencida). Licitantes 
Habilitados por cumprirem as exigências do edital:  E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - EPP, CNPJ Nº 17.560.794.0001-40; BAHIA CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS 
LTDA - CNPJ: 22.514.781/0001-75; OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO 
URBANA LTDA - CNPJ: 26.764.981/0001-37 (observação: A empresa apresentou Certidão de 
regularidade coma Fazenda Nacional vencida (item 6.1.9), porém comprovou condição de ME, se 
vencedora no certame será concedido o prazo para apresentação da nova certidão, conforme item 
6.2, alínea c do edital); TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS 
LTDA E - CNPJ: 21.933.413/0001-07. A Presidente informa aos licitantes que a documentação está 
à disposição dos mesmos e que a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o 
prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na sede temporária da Prefeitura 
Municipal, situada na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa 
Luzia/PB – CEP 58.600-000, no horário 08:00 às 12:00hs dos dias úteis. Telefone: (83) 3461-2299. 
E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br. 

Santa Luzia/PB, 04 de Agosto de 2020.
MARIA DO SOCORRO NÓBREGA CABRAL

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2020, que objetiva: Contra-
tação de empresa para execução dos serviços de construção de uma praça na sede no Município de 

São José de Piranhas – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: A3T – CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA,CNPJ: 09.047.935/0001-06 –Valor: 
R$ 1.760.167,25.Convocamos o representante da referida empresa para num prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, assinar seu respectivo contrato. Devido a atual situação mundial que nos encontramos com 
relação à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), o representante poderá solicitar o contrato 
pelo e-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com,para ser assinadoe devolvido logo em seguida pelo 
e-mail informado. O original deverá ser enviado posteriormente via Correios.

São José de Piranhas - PB, 04 de Agosto de 2020.
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de peças de enxoval para distribuição as gestantes em vulnerabilidade 
social de famílias acompanhadas pelo CRAS e beneficiárias do programa Bolsa Família e Programa 
Criança Feliz. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00043/2020. DOTAÇÃO: Recursos no 
orçamento vigente, detalhados no referido processo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e: CT Nº 
00164/2020 - 04.08.20 - WW COMERCIAL EIRELI - R$ 52.385,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

ADITIVO DE PRAZO
Termo aditivo nº 001do Contrato Administrativo nº 00061/2019. Partes Prefeitura Municipal de 

São Sebastião de Lagoa de Roça e Aline Aguiar Rocha - CNPJ nº 26.572.822/0001-30. Objeto: 
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica Prestadora de Serviços para Moldagem e Confecção de 
Próteses Dentárias para a população carente adulta e de terceira idade do município, Conforme 
Programa Brasil Sorridente, Portaria N° 2.485, de 14/08/2018.Fundamento legal: Pregão Presencial 
Nº 00002/2019. Dotação: Recursos Próprios do Município:02110.10.301.2007.2024 3390.39.00.00 
-211/212 – Fontes - Objeto do Aditivo: Refere-se o presente aditivo de acréscimo de prazo com 
Prorrogação por mais 12 (doze) meses a contar do dia 05/08/2020. Mantendo As Demais Cláusulas 
Inalteradas, Com Fulcro no Art. 57. II, §1º da Lei 8666/93. ASSINAM: Severo Luis do Nascimento 
Neto e Aline Aguiar Rocha.

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO 

DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00007/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a dispensa de Licitação nº DV00007/2020, 
que objetiva: Contratação de Serviços de Elaboração do DIPR (Demonstrativo de Informações 
Previdenciárias e Repasses) Demonstrativoexigido pelo Ministério da Previdência para Emissão de 
CRP; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BCR CONTABILIDADE 
PÚBLICA LTDA EPP - R$ 12.024,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 03 de Agosto de 2020
MARIA FRANCISCA DE FARIAS

Presidente do IPSM.

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 

DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Serviços de Elaboração do DIPR (Demonstrativo de Informações 
Previdenciárias e Repasses) DEMONSTRATIVO EXIGIDO PELO MINISTERIO DA PREVIDEN-
CIA PARA EMISSÃO DE CRP. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00007/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça:02.100 - Instituto 
de Prev. dos Servidores Municipais.

02.100.09.272.2018.2046 - Manutenção dos serv. de superv. e coordenação do IPSM - 
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica410 - Fonte. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Instituto de Previdência dos Servidores 
Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roçae: CT Nº 00054/2020 - 03.08.20 - BCR CONTABI-
LIDADE PÚBLICA LTDA EPP - R$ 12.024,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

CONVOCAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Solânea/PB, convoca a 
empresa GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, empresa que apresentou o menor valor global 
proposto, para no prazo de 03 (três) dias, apresentar junto a esta Comissão, por escrito, a correção da 
composição dos preços para que fique de acordo com a composição do SINAP e órgãos competentes, 
bem como, com a planilha orçamentária apresentada, sob pena de desclassificação da proposta, bem 
como, que apresente a planilha e a composição originária em Excel e a composição corrigida em 
Excel, em caso de dúvida, poderão ser esclarecidas com o engenheiro desta Prefeitura através do 
e-mail:cassiorichellycivil@hotmail.com  Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3363-1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 03 de Agosto de 2020
MARIA JOSE DA COSTA MARANHÃO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/20

OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de quatro ruas, neste 
Município. EMPRESAS HABILITADAS: AS Construções Eireli - ME; Catão Bongiovi Comércio e 
Serviços Eireli - ME; Construtora Imperial Eireli - ME; FM Serviços Ltda. - ME; Pacto Construções 
Eireli - ME; Power Solar Soluções em Energia Renovável Ltda. - EPP; e Severino Olegário da Silva 
Neto - ME. EMPRESAS INABILITADAS: Não houve licitante inabilitado. A CPL comunica que a sessão 
pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 17.08.20, às 08:00 
horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações e vistas ao processo, poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Rua Orcine Fernandes, 
s/nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 04 de agosto de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2020, que objetiva: Contratação de Empresa 
para realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa 
Cecília; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLINICAS CARLOS CHAGAS LTDA - R$ 227.275,00.

Santa Cecília - PB, 03 de Agosto de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial nº 00020/2020

OBJETO: Contratação de Empresa para realização de exames laboratoriais para a Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Santa Cecília. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00020/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Cecília: 07.007 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 0007 2023 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE 000255 3390 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA 10 301 0007 2026 DESENVOLVER AS 
ATIVIDADES DO PAB 000255 3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA 
10 301 0007 2028 AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC 000255 3390 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 00067/2020 
- 03.08.20 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS CARLOS CHAGAS LTDA - R$ 227.275,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Santa Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 09:30 horas do dia 20 de Agosto de 2020, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa(s) física(s) 
para locação de veículos diversos em atendimento das necessidades das secretarias do município 
de Santa Cecília–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 185/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3642.1006. E-mail: licitacao@santacecilia.gov.pb.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Cecília - PB, 04 de Agosto de 2020
ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA TRINDADE 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2020, que objetiva: PASSA-
GEM MOLHADA DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIRROS CHICO PEREIRA E CENTRO NO RIO SANTA 
TEREZA, MUNICÍPIO DE SOLEDADE–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA – ME - R$ 115.748,46.

Soledade - PB, 11 de Agosto de 2020
GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
PASSAGEM MOLHADA DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIRROS CHICO PEREIRA E CENTRO NO 
RIO SANTA TEREZA, MUNICÍPIO DE SOLEDADE–PB; DESIGNO os servidores Júlio Cezar de 
Vasconcelos Garcia, Secretário de Infraestrutura, como Gestor; e Gilvanira Maria Gomes Lucena 
Sampaio, Controladora Geral, para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Tomada 
de Preços nº 00004/2020, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido 
contrato, respectivamente.

Soledade - PB, 04 de Agosto de 2020
GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00004/2020. OBJETO: Passagem Molhada de Ligação Entre 

os Bairros Chico Pereira e Centro No Rio Santa Tereza, Município de Soledade–pb. NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerado o 
próximo dia útil a partir desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Jna Construções e Comercio 
Ltda - ME - CNPJ 10.402.165/0001-43. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua José Francisco de 
Araújo, 62 - Centro - Centro Administrativo - Soledade - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3383-1725/1094.

Soledade - PB, 05 de Agosto de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
REPUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Adauto, 11 - Centro - Serra Redonda - PB, às 10:00 horas do dia 18 de Agosto de 2020, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, com objetivo para: Aquisição 
parcelada de materiais de construção, hidráulico e de acabamentos para atender esta edilidade. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 004/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no en-
dereço supracitado. Telefone: (83) 33994081. E-mail: cpl@serraredonda.pb.gov.br. Edital: www.
serraredonda.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Serra Redonda. - PB, 04 de Agosto de 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
REPUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Adauto, 11 - Centro - Serra Redonda - PB, às 12:00 horas do dia 18 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, com objetivo para: FRETAMENTO DE 
VEICULOS PARA ATENDER PACIENTES USUARIOS DO SUS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33994081. 
E-mail: cpl@serraredonda.pb.gov.br. Edital: www.serraredonda.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Serra Redonda. - PB, 04 de Agosto de 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO 
ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SANTA RITA, PB.  

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 312/2019, de 17/09/2019, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 17 de Outubro de 2017; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; 
Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00002/2020, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DE-
MANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB,com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 20.637.873/0001-17
Valor R$: 73.499,04
- CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
CNPJ: 08.674.752/0001-40
Valor R$: 425.484,00
- RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 12.305.387/0001-73
Valor R$: 627.669,18
- DIMASTER – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.520.829/0001-40
Valor R$: 226.174,80
- CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 40.787.152/0001-09
Valor R$: 197.220,00
- PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ: 01.722.296/0001-17
Valor R$: 9.648,00
- TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 32.364.822/0001-48
Valor R$: 34.200,00
- PHARMAPLUS LTDA
CNPJ: 03.817.043/0001-52
Valor R$: 742.748,80
- DROGAFONTE LTDA
CNPJ: 08.778.201/0001-26
Valor R$: 1.589.276,94
- NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 15.218.561/0001-39
Valor R$: 1.244.976,99
*Republicado Por Incorreção* 

Santa Rita - PB, 31 de julho de 2020.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

GABINETE DA SECRETÁRIA
                  Santa Rita - PB, 04 de agosto de 2020. 

A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA 
PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

 R E S O L V E:
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00001/2020, que 

objetiva: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS 
PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 
como proponentes vencedores:

- JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA
CNPJ: 29.100.463/0001-07
Valor R$: 28.179,40
- RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES
CNPJ: 07.526.979/0001-85
Valor R$: 317.248,50
- HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP
CNPJ: 27.657.870/0001-94
Valor R$: 595,50
- LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA EPP
CNPJ: 26.290.355/0001-56
Valor R$: 51.970,00
- SOS COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 28.167.665/0001-03
Valor R$: 2.300,00
Publique-se e cumpra-se.

 CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Aviso de Licitação

Tomada de Preço nº 007/2020
Processo n° 115/2020

O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos 
interessados que às 09:30 do dia 25agostode 2020, realizará o Tomada de Preçon° 007/2020para-
Contratação de empresa especializada para pavimentação de diversos bairros do Município de Santa 
Rita/PB.O Edital poderá ser retirado na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Santa Rita, PB, RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM 
MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA RITA, PB - CEP 58300-270,no horário de 08:00 às 13:00 horas ou 
através do link http://licitacoes.santarita.pb.gov.br/category/editais/.

Santa Rita, 04 de agosto de 2020.
Maria Neuma Dias 

Presidente - CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 021/2020
Processo n° 109/2020

O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos 
interessados que às 09:30 do dia 20agostode 2020, realizará o Pregão Presencial 021/2020para 
contratação deCONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, RELACIONADOS A: PAGAMENTO, 
COM EXCLUSIVIDADE, DE SALÁRIOS, PROVENTOS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES OU 
EMPREGADOS PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS.O Edital poderá ser retirado 
na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, RUA 
VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA RITA, 
PB - CEP 58300-270,no horário de 08:00 às 13:00 horas ou através do link http://licitacoes. santarita.
pb.gov.br/category/editais/.

Santa Rita, 04 de agosto de 2020.
Maria Neuma Dias 

Pregoeira - CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
Comissão de Licitação

Aviso de Licitação
Tomada de preço   Nº 009/2020

Objetivo: Contratação dos serviços de obras especializadas para reforma da Unidade Básica de 
Saúde MARLUCIA GOMES DE ARAUJO, conforme termo de referência Anexo I do edital, proposta 
nº. 114288530001/20-001

Reunião 20 de agosto de 2020 as 10:00hs informações: na sala da CPL, prédio da prefeitura de 
vista serrana, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Estado Da 
Paraíba. site www.tce.gov.pb.br

Vista Serrana - PB,03 de agosto de 2020
Tamires Pinheiro Xavier
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
Comissão de Licitação

Aviso de Licitação
Tomada de preço   Nº 010/2020

Objetivo: Contratação dos serviços de obras especializadas para pavimentação e drenagem nas 
ruas JOSE GARCIA, RUA PROJETADA 05,RUA PROJETADA 09 do município de vista serrana, 
conforme termo de referência Anexo I do edital. CT. 1068748-37/2019.

Reunião 20 de agosto de 2020 as 13:00hs informações: na sala da CPL, prédio da prefeitura de 
vista serrana, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Estado Da 
Paraíba. site www.tce.gov.pb.br

Vista Serrana - PB,03 de agosto de 2020
Tamires Pinheiro Xavier
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
Comissão de Licitação

Aviso de Licitação
Tomada de preço   Nº 011/2020

Objetivo: Contratação dos serviços de obras especializadas para pavimentação e drenagem 
nas ruas JOSE FRANCISCO DA SILVA CIRILO, MANOEL GOMES DO NASCIMENTO, MANOEL 
RODRIGUES DE OLIVEIRA,JOSE XAVIER DE FARIAS,RUA PROJETADA 07,RUA PROJETADA 08 
do município de vista serrana, conforme termo de referência Anexo I do edital. CT. 1068981-68/2019

Reunião 25 de agosto de 2020 as 08:30hs informações: na sala da CPL, prédio da prefeitura de 
vista serrana, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Estado Da 
Paraíba. site www.tce.gov.pb.br

Vista Serrana - PB,03 de agosto de 2020
Tamires Pinheiro Xavier
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
Comissão de Licitação

Aviso de Licitação
Tomada de preço   Nº 012/2020

Objetivo: Contratação dos serviços de obras especializadas para pavimentação e drenagem nas 
ruas PEDRO MARQUES DE MEDEIROS, SADY WANDERLEY,RUA PROJETDA 01, RUA PRO-
JETADA 02, RUA PROJETADA 06, RUA PROJETADA 10 do município de vista serrana, conforme 
termo de referência Anexo I do edital. CT. 1069488—11/2019

Reunião 25 de agosto de 2020 as 10:00hs informações: na sala da CPL, prédio da prefeitura de 
vista serrana, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Estado Da 
Paraíba. site www.tce.gov.pb.br

Vista Serrana - PB,03 de agosto de 2020
Tamires Pinheiro Xavier
Presidente da Comissão

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 33/2020

Processo Administrativo Disciplinar n° 0026377-7/2019
Processo de Instrução n° 0012197-2/2020

A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 060 de 25 de janeiro de 2020, 
instada pela portaria n° 520 de 12 de junho de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 19 
de junho de 2020, nos termos do Art. 149, § 1°e tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo 
Único, da Lei complementar nº 58/2003, resolve:

CITARo (a) servidor (a)ANDERSON RENATO FERREIRA DE PONTES–matrícula nº 176.679-
1, para apresentar na Comissão Permanente de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a 
partir daúltima publicação deste, DEFESA ESCRITAem relação aos fatos que lhe são imputados no 
TERMO DE INDICIAÇÃOpresente no supracitado processo.

É assegurado ao servidorvistasaos autos, na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, das 
08h00min às 13h00min.

João Pessoa, 03de agosto de 2020.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEE - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Comissão de Sindicância

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 34
O Presidente da Comissão de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por 

meio da Portaria nº 020 de 13 de janeiro de 2020, publicada no D.O.E de 16 de janeirode 2020, 
RESOLVE:

INTIMAR o (a) Sr. (a) Abelardo Serrano de Castro, matrícula nº 617.347-1, a fim de comparecer 
perante esta Comissão no dia 12 de agosto de 2020, às 08:30h, com a finalidade de participar de 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADO(A) em sede de Processo de Sindicância 
n° 0028336-4/2019, 0000698-5/2020, que objetiva apurar denúncia de supostas irregularidades no 
fornecimento de frango e bolos diversos pela Cooperativa de Empreendedores Rurais da Paraíba 
– REDE AGRO, a algumas Escolas da Rede Estadual de Educação.

Outrossim, informamos que lhe assegurado o direito de acompanhar o processo pessoalmente 
ou por intermédio de procurador devidamente constituído, assegurando-lhe o direito à ampla defesa 
e ao contraditório, que lhe é garantido pelo art. 5°, inciso LV, da constituição Federal, bem como pelo 
art. 144 da Lei Complementar n° 58 de 30 de dezembro de 2003.

O Processo Administrativo Disciplinar, encontra-se disponível nesta CPI/SEECT, para que Vossa 
Senhoria tenha ciência do seu teor, sendo-lhe assegurado, vistas e/ou copias no horário das segundas 
as sextas-feiras, das 08:00h às 13:00h.

João Pessoa, 04 de julho de 2020
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da Comissão de Sindicância

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Comissão de Sindicância

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 35
O Presidente da Comissão de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por 

meio da Portaria nº 020 de 13 de janeiro de 2020, publicada no D.O.E de 16 de janeirode 2020, 
RESOLVE:

INTIMAR o (a) Sr. (a) Flávia Nascimento, Funcionária da O.S. ECOS, a fim de comparecer 
perante esta Comissão no dia 12 de agosto de 2020, às 08:30h, com a finalidade de participar de 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de TESTEMUNHA em sede do Processo de Sindicância 
n° 0028336-4/2019, 0000698-5/2020, que objetiva apurar denúncia de supostas irregularidades no 
fornecimento de frango e bolos diversos pela Cooperativa de Empreendedores Rurais da Paraíba 
– REDE AGRO, a algumas Escolas da Rede Estadual de Educação.

O Processo Administrativo Disciplinar, encontra-se disponível nesta CPI/SEECT, para que Vossa 
Senhoria tenha ciência do seu teor, sendo-lhe assegurado, vistas e/ou copias no horário das segundas 
as sextas-feiras, das 08:00h às 13:00h.

João Pessoa, 31 de julho de 2020
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da Comissão de Sindicância

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Comissão de Sindicância

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 36
O Presidente da Comissão de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por 

meio da Portaria nº 020 de 13 de janeiro de 2020, publicada no D.O.E de 16 de janeirode 2020, 
RESOLVE:

INTIMAR o (a) Sr. (a) Karla Galvão, Funcionária da O.S. ECOS, a fim de comparecer perante esta 
Comissão no dia 12 de agosto de 2020, às 08:30h, com a finalidade de participar de AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO na condição de TESTEMUNHA em sede do Processo de Sindicância n° 0028336-
4/2019, 0000698-5/2020, que objetiva apurar denúncia de supostas irregularidades no fornecimento 
de frango e bolos diversos pela Cooperativa de Empreendedores Rurais da Paraíba – REDE AGRO, 
a algumas Escolas da Rede Estadual de Educação.

O Processo Administrativo Disciplinar, encontra-se disponível nesta CPI/SEECT, para que Vossa 
Senhoria tenha ciência do seu teor, sendo-lhe assegurado, vistas e/ou copias no horário das segundas 
as sextas-feiras, das 08:00h às 13:00h.

João Pessoa, 31 de julho de 2020
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da Comissão de Sindicância

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Comissão de Sindicância

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 37
O Presidente da Comissão de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por 

meio da Portaria nº 537 de 17 de junhode 2020, publicada no D.O.E de 20 de junhode 2020, RESOLVE:
INTIMAR o (a) Sr. (a) Lucia Helena de O. Santos, Funcionária da O.S. Insaude, a fim de comparecer 

perante esta Comissão no dia 10 de agosto de 2020, às 08:30h, com a finalidade de participar de 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADO(A) em sede de Processo de Sindicân-
cia n° 0011774-2/2019, 0012363-6/2020, que objetiva apurar denúncia de supostas irregularidades 
ocorridas no âmbito da EEEFM Professor Geraldo Lafayete, localizada no município de João Pessoa, 
pertencente à circunscrição da 1ª GRE.

Outrossim, informamos que lhe assegurado o direito de acompanhar o processo pessoalmente 
ou por intermédio de procurador devidamente constituído, assegurando-lhe o direito à ampla defesa 
e ao contraditório, que lhe é garantido pelo art. 5°, inciso LV, da constituição Federal, bem como pelo 
art. 144 da Lei Complementar n° 58 de 30 de dezembro de 2003.

O Processo Administrativo Disciplinar, encontra-se disponível nesta CPI/SEECT, para que Vossa 
Senhoria tenha ciência do seu teor, sendo-lhe assegurado, vistas e/ou copias no horário das segundas 
as sextas-feiras, das 08:00h às 13:00h.

João Pessoa, 04 de julho de 2020
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da Comissão de Sindicância

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O SINDICATO DOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL DA PARAÍBA - SINVPOLPB, com 

sede na rua Empresário João Rodrigues Alves, n. 125, sala 1402-A, Bancários, João Pessoa - PB, 
CEP 58051-022, através de sua PRESIDENTE SUANA GUARANI DE MELO, matrícula 155.140-0, 
CONVOCA, por meio desse edital, todos os associados em pleno gozo de seus direitos, a se fazer 
presente e participar da primeira  ASSEMBLEIA GERAL ordinária da categoria, a realizar-se no 
próximo dia 06 (seis) de Agosto de 2020 (Dois mil e vinte) – 06/08/2020, com uma primeira convo-
cação às 19h30min e uma segunda convocação às 20h00min, com qualquer número de presentes. 
A ASSEMBLEIA ocorrerá na modalidade virtual, em razão do período da pandemia de coronavírus 
e dificuldades em conseguir auditório face ao impedimento de aglomeração decretado pelo governo 
estadual. A pauta (ordem do dia) versará sobre: 1. Deliberar pela definição da contribuição sindical 
dos filiados; 2. Iniciar campanha de filiação; 3. Apresentar a proposta do cargo único Oficial de 
investigação criminal e deliberar por sua defesa junto ao gestores estaduais, e outros assuntos de 
interesse dos associados.

João Pessoa-PB, 03 de Agosto de 2020.

SUANA GUARANI DE MELO
SINDICATO DOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL DA PARAÍBA - SINVPOLPB

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONVITE Nº 05/2020
Registro CGE Nº 20-00390-6

JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica ao participante do CONVITE Nº 05/2020 (Aquisição de GPS Geodésico RTK) , que após 
análise detalhada nas documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, 
Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 6.0 considera classificada a Empresa: 
EMBRATOP GEO-TECNOLOGIAS LTDA - R$ 90.587,00.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
João Pessoa, 04 de agosto de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
Registro CGE Nº 20-00151-3

RESULTADO DE JULGAMENTO DO RECURSO
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020 (Obras de Iluminação Ornamental 
das Ligações Urbanas em João Pessoa: Jardim Cidade Universitária / Portal do Sol; Ernesto Geisel 
/ Colinas do Sul e Mangabeira / Valentina de Figueiredo), o resultado do julgamento do recurso 
impetrado, na fase de habilitação, pela Empresa: CASTRO & ROCHA LTDA, através do processo 
Nº 003187/2020, foi denegado pela Comissão Permanente de Licitação e pelo Sr. Diretor Superin-
tendente, respaldado no Parecer Jurídico nº 143/2020.

Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento da Habilitação, aonde 
considera habilitadas as Empresas: EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME; DIRETRIX ENGE-
NHARIA EIRELLI; CASTRO & ROCHA LTDA, BKL CONSTRUÇÕES LTDA , FGTECH INSTALAÇÕES 
E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA, EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA e LINK ENGENHARIA 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e inabilitada a Empresa: NV CONSTRUÇÕES EIRELI: por não 
cumprir o exigido no edital nos itens 10.5.subitem 10.5.1 “b” (não apresentou atestado técnico 
operacional para Obras de Iluminação Pública de Características Similares ao Objeto da Licitação)  
e “c” (não comprovou possuir em seu quadro permanente, Engenheiro detentor de acervo para 
Obras de Iluminação Pública de Características Similares ao Objeto da Licitação) e  marca reunião 
para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia  07/08/2020 às 10: 00 horas, na sala da CPL. 

João Pessoa, 04 de agosto de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2020

Registro CGE Nº 20-00652-7
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 02/2020 (Obras de Implantação e Pavimentação da 
Rodovia PB-141, Trecho: Entroncamento BR 230/Nazaré(Distrito do Município de Pocinhos) ), que 
após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação 
em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, 
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA, 
J & F CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA e TAPAJÓS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 
LTDA   e inabilitada a Empresa: CONSTRUTORA BRTEC LTDA por não cumprir o exigido no edital 
nos item10.4.subitem 10.4.1 “b” [não apresentou atestado técnico operacional para: a) - TRATAMEN-
TO SUPERFICIAL(TSD/TSS e b)  ( Nos seus atestados apresentados, não contabilizou em nome 
da empresa,  a quantidade mínima solicitada para a BASE ,SUB-BASE E/OU REESTABILIZAÇÃO 
DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE ] e item 10.4.subitem 10.4.1 “c” (não com-
provou possuir em seu quadro permanente, Engenheiro detentor de acervo para TRATAMENTO 
SUPERFICIAL(TSD/TSS).

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
Informamos aos senhores licitantes, em caso de recurso, será(ão) feito(s) no protocolo do DER/

PB que se encontra aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 13:00 horas.
João Pessoa, 04  de agosto de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 06/2020
Registro CGE Nº 20-00651-9

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 06/2020 (Obras de Pavimentação Asfáltica em Projeto 
de Obras de Restauração da PB-323, Trecho: Divisa PB-RN/Brejo do Cruz/Catolé do Rocha.), que 
após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação 
em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: CONSTRUTORA DE OBRAS PROGRESSO 
LTDA, J & F CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA, MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA, R.FURLANI ENGENHARIA LTDA, 
CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESSE ENGENHARIA, 
SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA e POTIGUAR 
CONSTRUTORA LTDA    e inabilitada a Empresa: TAPAJÓS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA-
ÇÃO LTDA – EPP por não cumprir o exigido no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b “b” ( Nos seus 
atestados apresentados, não contabilizou em nome da empresa,  a quantidade mínima solicitada 
para  TRATAMENTO SUPERFICIAL(TSD/TSS).

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
Informamos aos senhores licitantes, em caso de recurso, será(ão) feito(s) no protocolo do DER/

PB que se encontra aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 13:00 horas.
João Pessoa, 04 de agosto de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
DOS RECURSOS HÍDRICOS EDO MEIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REMARCAÇÃODE LICITAÇÕES
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. 

Min. José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, que as seguintes licitações do tipo Menor Preçode  acordo com a RESOLUÇÃO 
CE Nº 020/2020em seu Art. 1º(veja no endereçohttps://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terão o seguinte calendário de realizações:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 
07/2020

Registro CGE Nº 20-00925-6 04/09/2020 10:00

Obras de Pavimentação do Arco Metro-
politano Leste de Campina Grande

Valor estimado da obra: R$ 
21.653.198,74

Prazo de execução: 300 (trezentos) 
dias corridos

CONCORRÊNCIA Nº 
08/2020

Registro CGE Nº 20-00927-3
08/09/2020 10:00

Obras de Pavimentação Asfáltica da 
Travessia Urbana de Itabaiana e Acaú 

nos segmentos correspondentes as 
Rodovias PB-008 e PB-082
Valor estimado da obra: R$ 

4.656.641,72
Prazo de execução: 180 (cento e 

oitenta) dias corridos

O (s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como tambémoutras informações., 
exclusivamente, pelo email:cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa solicitante 
(Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail As reuniões das referidas.licitações 
poderão serem acompanhadas online através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 04 de agosto de 2020.
EngºSebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO 
ESTADO DA PARAÍBA – SESCOOP/PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2020 - REPUBLICADO

Data e horário da sessão de abertura: 18 de agosto de 2020 às 09:30 horas.
Local: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba - Av. Coremas, 

498, centro, em João Pessoa–PB.
Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência 

médico-ambulatorial e hospitalar, com obstetrícia, de abrangência nacional, com acomodação em 
enfermaria, destinados aos funcionários ativos ou aposentados e os respectivos dependentes. A 
empresa contratada deverá ser reconhecida e registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar 
– ANS. Informações: Fone: (83)3222-3660 e-mail: sescooppb@yahoo.com.br. Obter o edital no site: 
paraibacooperativo.coop.br/licitacoes/pregoes.

Elisângela Maria de Sousa
Pregoeira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Os associados do Sapé Futebol Clube, em conformidade com 
o Estatuto Social do clube, convoca Assembléia Geral Extraordinária para o dia 20 de agosto de 
2020, às 20h em primeira convocação e às 21h, em definitivo, com qualquer número de pessoas 
presentes, na sede da entidade, situada à Rua Maria da Penha Lisboa, 221. Bairro Planalto Central, 
Sapé-PB, para debater os rumos da agremiação esportiva e eleger a Diretoria Executiva, Conselho 
Deliberativo e Fiscal, para o quadriênio 2020/2024, já que a mesma está sem diretoria desde o ano 
de 2018. Sapé, 04 de agosto de 2020 - Os Associados.

A Real Vide Construtora e Incorporadora LTDA, CNPJ n° 21.542.053/0001-04, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LP, LI e 
LO para Construção do Residencial Multifamiliar situado na Rua Maria do Socorro Santos da Silva, 
Loteamento Cidade Recreio, Lote n° 19, Quadra H, Bairro: Recanto do Poço, Cabedelo-PB, CEP: 
58105-043.
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