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“Brasil passa por uma submissão explícita”
Em “live” promovida pela EPC e a UEPB, ontem, ex-ministro Celso Amorim fez uma análise da política externa brasileira em meio ao aumento da crise econômica. Página 4
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O Novo Normal não parece ser apenas retórica dos protocolos exigidos 
pela Organização Mundial de Saúde e que vêm sendo cumpridos pelos go-
vernos responsáveis, como o da Paraíba. Na verdade, o mundo vai mudar 
muito depois dessa pandemia em função do covid-19. Aliás, já vem mudan-
do, por mais que algumas pessoas não percebam. 

As “lives”, as conferências virtuais, aulas à distância, lançamentos de 
livros online já são mudanças pontuais que surgiram tão logo foi iniciado 
o isolamento social. Em alguns casos, por lazer ou busca de formas para 
distração durante a pandemia. Em outros casos, por sobrevivência mes-
mo, seja profissional ou artística.

Mas especialistas apostam em mais mudanças, seja em questões de 
higiene pessoal, seja nas relações humanas ou na forma de encarar os 
principais problemas do mundo. Matéria de Alexsandra Tavares, na edi-
ção de quarta-feira deste jornal, mostra essa expectativa de mudança no 
comportamento social das pessoas. 

O sociólogo Luciano Albino, professor da UEPB, entende, por exemplo, 
que a sociedade está sendo chamada a pensar sobre o atual modelo de vida 
predatório. Um modelo que se baseia no individualismo e na falta de cuida-
dos com os nossos recursos naturais, nosso meio ambiente. Para ele, esse 
modelo está esgotado e deve ser repensado após a pandemia. 

O mesmo pensamento tem o professor Cidoval Morais de Sousa, tam-
bém da UEPB. Ele destaca o caráter pedagógico da pandemia, que fez com 
que até o capitalismo aprenda com ela. Cidoval cita cinco lições da pande-
mia: fim do individualismo, mudanças na forma de fazer política, definição 
de novas prioridades e forma de agir no setor público, mais planejamento e 
atrelamento da saúde humana à preservação do meio ambiente.

São expectativas, claro, e algumas pessoas podem achar que não 
passam de utopia. Dificilmente, no entanto, não teremos mudanças na 
forma de agir e conduzir a vida e no jeito de se relacionar com as pesso-
as. Átila Lamarino, doutor em microbiologia pela Universidade de São 
Paulo, disse em entrevista a BBC Brasil que o mundo mudou, e aquele 
mundo (de antes do coronavírus) não existe mais. “A nossa vida vai mu-
dar muito e alguém que tenta manter o status quo de 2019 é alguém que 
ainda não aceitou essa nova realidade. Mudanças que o mundo levaria 
décadas para passar, que a gente levaria muito tempo para implemen-
tar voluntariamente, a gente está tendo que implementar no susto, em 
questão de meses”, disse, com a sabedoria de quem compreende essa 
nova pedagogia em prática. 

Pedagogia da pandemia
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Marco, um áureo marco na medicina 

Crônica Damião Ramos Cavalcanti
damiao.r.c@uol.com.br  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Nunca deixou que se instalasse a rotina 
na sua profissão, cada dia continha positi-
vas diferenças dos vivenciados quotidianos. 
Mas, de tanto curar os outros, chegou o dia 
em que, cansado, ele se foi, deixando-nos 
um exemplo de homem bom, afável, culto e 
empreendedor. Isso tudo se somava ao seu 
ser ético, de uma conduta simples, discreta 
e espontânea, conduzindo-se assim mesmo 
quando não era observado, jamais deu im-
portância aos avisos “você está sendo filma-
do”; tampouco percebia que estava sendo 
visto pelos céus... Altruísta, a vida de médico 
pssibilita a profissão como Marco Aurélio a 
exercia: tratava nossos corações com a intei-
reza do seu coração. 

Na Academia Paraibana 
de Medicina, o seu então pre-
sidente Ricardo Maia rendeu 
homenagem ao amado Vicen-
te Rocco, que se dedicou, de 
corpo e alma, à clínica geral, 
à ginecologia e à medicina po-
pular, sendo como frisou um 
verdadeiro “missionário do seu juramen-
to”, junto às camadas mais pobres. A seguir, 
passou-me a palavra para ressaltar a moti-
vação daquela homenagem. Não se esquece 
um médico, que pratica fielmente a finalida-
de da sua profissão: Curar os outros, com tal 
objetivo acima de todos os outros interesses 
e vantagens. Por causa disso, Vicente Rocco 
não era esquecido, ao contrário, reconhecido 
e muito homenageado, como exemplo de al-
truísmo. Minha fala, nesse sentido, emocio-
nou Marco Aurélio vindo ao meu encontro e 
elogiou-me, com sentimento: “Você, Damião, 
realçou, com maestria, a mais completa defi-
nição do que é ser médico, belo e denso dis-
curso, só assim se modificará o que se pensa 
da medicina”. Agradeci-lhe no ato: Você é 
prototípico do que eu disse.

Em conversas anteriores, conheci seu 
modo de pensar, manifestou-se um culto hu-
manista e de conhecimento holístico, concei-

to que se enriquece nas pessoas bondosas, 
desde a época de Hipócrates, médico grego, 
filósofo, entre os anos de 460 a 377 antes 
de Cristo. A virtude atravessa séculos. Tais 
qualidades e razões enobrecem, enriquecem 
e proporcionam excelência ao conhecimen-
to científico do médico. Marco Aurélio Bar-
ros passou seus 85 anos de vida, por onde 
houvesse cultura e aprendizagem de como 
curar e cuidar da saúde dos outros. Nasceu 
em Campina Grande; formou-se na UFBA; 
estagiou no Departamento de Cardiologia 
da Universidade de Minnesota, nos USA e no 
Instituto Nacional de Cardiologia do México. 
Com esse aprendizado, dessas escolas e das 
experiências da vida, criou o Programa de 

Residência Médica do Hospital 
Universitário da UFPB; foi ide-
alizador e editor da Revista do 
CCS da UFPB, e também criou 
o Núcleo de Medicina Tropical 
desta mesma universidade, 
onde ele não se deixava pren-
der dentro daquele campus; 

batia, extramuros, todos os bairros da cidade, 
na práxis da sua teoria de que a medicina é a 
arte do diálogo, “sem pressa”, entre o médico 
e o paciente; e que isso é o melhor exame para 
se descobrirem os sintomas causais e até as 
“doenças assintomáticas”. 

Contudo, encontrava tempo para se intei-
rar dos progressos na área da tecnologia mé-
dica e explicar as melhorias de um stent para 
outro, até se transformarem perfeitamente 
em parede arterial. O que lhe preocupava era 
o preço dessas melhorias à saúde do pobre. 
Nisso e noutros sentidos, foi um indispen-
sável “samaritano”, como se chamava a casa 
que construiu e a que tanto serviu. Para si o 
que cogitava? Li, neste Jornal, que andavam à 
procura de plasma para aliviar-lhe as dores e 
o sofrimento do covid-19. Mas é assim, a vida 
é diferente, mas, no fim, iguala-se à morte... E 
de tanto curar os outros, chegou o dia em que, 
cansado, não curou a si mesmo e se foi...
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Sordade, meu bem... 
A música vai, sorrateiramente, 

emergindo de lugares de memórias. Sutil, 
vai se encorpando em notas, tons e letras 
que remetem a ontens. E, espontanea-
mente, começo a cantarolar: “O meu peão 
só roda com ponteira. Com ponteirinha 
rasteirinha pelo chão”.

E as lembranças de Zé do Norte se 
materializam no I Festival de Artes de Ca-
jazeiras, em 1985. A lerdeza do pós-almoço 
nas sombras dos fícus na entrada do Colé-
gio Diocesano, que abrigava a secretaria do 
evento, é exorcizada pela presença daquele 
senhor de andar sertanejo, chapéu de couro 
na cabeça e um bornal atravessado no pei-
to, bem comum a tantos dos nossos que, na 
lida agreste da vida, usa para abrigar, sobre-
tudo, o fumo de rolo, a 
palha de milho e a afia-
da peixeira que, entre 
tantas utilidades, serve 
para picar o fumo, cor-
tar e fechar a palha no 
prazeroso cigarro.

Escolhido patrono 
do festival, por ser caja-
zeirense, Alfredo Ricar-
do do Nascimento, mas 
para todos Zé do Norte, chega acompanha-
do de Raimundo Nonato, então secretário 
de Cultura do Estado.

As lembranças também ganham di-
mensão de vida na buliçosa alegria que pu-
lula em nossos olhos, meu, de Ubiratan de 
Assis, de Josival Pereira, de Gutemberg Car-
doso, de Fábia Carolino. Espantoso encanto 
com aquele homem simples que, apesar do 
grande intervalo de tempo em que esteve 
afastado do Sertão cajazeirense, fala como 
se estivéssemos a escutar um dos nossos 
a prosear sobre visagens e malassombros 
em tantas bocas de noite enluaradas de mi-
nha infância.

À noite, no palco do Teatro Ica Pires, sua 
voz embargada pela emoção canta a plenos 

pulmões: “Olê mulher rendeira, olê mulher 
rendar”. E a música se faz vida neste serta-
nejo que, escapando de uma “sina histórica” 
de morte ou degredo, se faz nome e música 
no sul do país e no mundo, quando compõe a 
trilha sonora do filme O Cangaceiro.

Em entrevista que me concede para o 
Jornal A União, na paisagem oásica da Es-
tância Termal do Brejo das Freiras, revela 
seu lado galanteador, alegre, mas também 
melancólico, com as ingratidões que dire-
tores e executivos lhes tributaram ao não 
dar o reconhecimento correto de autoria de 
parte sua fértil obra musical, mas também 
literária. Entre risos e prosas rasteiras e 
grávidas de reminiscências, ele manifesta 
o desejo de vir morar na Paraíba, mais pre-

cisamente, no Sertão, 
onde queria terminar 
seus dias e sepultar na 
terra agreste, mas afe-
tuosa, seu corpo.

Volta para o Rio 
de Janeiro levando essa 
esperança, que vai ser 
adida a mais uma das 
injustiças que este ar-
tista acumula. Alguns 

anos depois, uma sobrinha cajazeirense que 
ele conhece durante sua presença no Festi-
val de Arte me procura e me traz notícias 
suas. Estava vivendo em um abrigo de ido-
sos. Passa-me o telefone do local. A ligação 
revela um interminável tempo até que do 
outro lado da linha uma voz cansada, mas 
ainda marcadamente contagiada pelo nosso 
linguajar, me abraça de longe. 

E, na sua verve de poeta, se despede, 
como a encerrar essa nossa breve, mas, para 
mim, prazerosa amizade, dizendo: “Maria-
na, dia desses um conhecido me visitou e te 
mandei esse recado: - Se você for à Paraíba, 
dê um pulo em Itabaiana. Depois vá a Caja-
zeiras e dê um abraço em Mariana”.

Ah! essa “sordade, meu bem sordade”.

 Entre risos e prosas rasteiras 
e grávidas de reminiscências, 
ele manifesta o desejo de vir 

morar na Paraíba, mais 
precisamente, no Sertão.   

 E de tanto curar os 
outros, chegou o dia em 

que, cansado, não curou a 
si mesmo e se foi...   
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Vereadores devem escolher quem vai substituir o ex-prefeito Berg Lima, que renunciou ao cargo no mês passado

A Mesa da Câmara 
Municipal de Bayeux pu-
blicou ontem o edital para 
a realização da eleição. O 
pleito foi marcado para a 
próxima quinta-feira, dia 
13,  e deve eleger o pre-
feito que comandará o 
município até o final do 
ano, no lugar de Berg Li-
ma(PL) que renunciou no 
mês passado.

Três nomes cotados 
para se inscrever hoje 
para participar das elei-
ções indiretas já foram 
levantados até a noite de 
ontem. Os nomes cotados 
são o do presidente da 
Casa e prefeito interino, 

vereador Jeferson Kita(-
Cidadania); o da vereado-
ra Luciene Fofinho(PDT); 
e o do Coronel Adenil-
do(MDB). 

O edital foi assinado 
pelo presidente interi-
no da Câmara, vereador 
Inaldo Andrade(PR), e 
cumpre decisão anuncia-
da no começo da semana 
pelo juiz da 4ª Vara Cível 
de Bayeux, Francisco An-
tunes.

Bayeux conta com 
17 vereadores e, na ma-
temática objetiva, Kita é 
favorito com oito votos. 
Na matemática política, 
no entanto, as oposições 
acreditam que viram o 
jogo.  Os nove vereadores 
de oposição, são: Luciene 

de Fofinho(PDT), Adriano 
Martins(MDB), Adriano do 
Táxi(PSL), França(PTN), 
Dedeta(PSD), Guedes In-
formática(PTN), Uedson 
Orelha(PSL) e Cabo Ru-
bem(PSB). 

Os nove que votariam 
com Kita, são: o presidente 
interino, Inaldo Andrade(PR), 
Noquinha(PSL), Josauro Perei-
ra(PDT), Zé Baixinho(PMN), 
Roni Alencar(PMN), Lico(PSB) 
José Neto(PSD), Betinho 
RS(PMN) e a suplente Lucília  
Freitas(DEM) que assumiu a 
vaga de Kita, depois da saída  
dele para o cargo de prefeito 
interino.

O município, segun-
do estimativa feita pelo 
IBGE, tem 96.880 habi-
tantes. 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Câmara marca eleição indireta 
em Bayeux para próximo dia 13

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: xxxxxxxxxxxxxx

Pesquisa IBGE

Desemprego no país atinge 
13,3% no segundo trimestre

O trimestre que se en-
cerrou em junho registrou 
um aumento de 1,1 ponto 
percentual no número de 
brasileiros desemprega-
dos, segundo dados di-
vulgados pela Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística, o IBGE. O nú-
mero que anteriormente 
era de 12,12% de janeiro 
a março subiu para 13,3% 
em abril, maio e junho. Es-
tima-se que a população 
desocupada seja de 12,8 
milhões de pessoas, valor 
estável em comparação ao 
mesmo período em 2019.

De acordo com Adria-
na Beringuy, analista do 
IBGE para a Pnad C, “essa 
taxa é fruto de um percen-
tual de desocupados den-
tro da força de trabalho. 
Então como a força de tra-

balho sofreu uma queda 
recorde de 8,5% em fun-
ção da redução no número 
de ocupados, a taxa cresce 
percentualmente mesmo 
diante da estabilidade da 
população desocupada”, 
explicou.

Os dados do Instituto 
ainda demonstraram que a 
taxa de pessoas ocupadas 
registrou sem menor nível 
desde 2012, com redução 
9,6% em relação ao tri-
mestre anterior. Esse nú-
mero equivale a cerca de 
8,9 milhões de pessoas a 
menos. Quando compara-
da com o mesmo período 
no ano passado, a queda é 
ainda maior, sendo 10,7% 
a menos – ou seja, 10 mi-
lhões de pessoas a menos, 
conforme a Pnad C.

Com relação à cartei-
ra de trabalho, os empre-
gados que possuíam ela 
assinada no setor privado 

apresentou queda de qua-
se 3 milhões de pessoas. 
O número de emprega-
dos sem carteira assinada 
também caiu cerca de 2,4 
milhões de pessoas com 
relação ao trimestre an-
terior e 2,9 milhões em 
comparação com o mesmo 
período em 2019.

Na categoria dos tra-
balhadores domésticos 
teve queda recorde de 
21% com relação aos pri-
meiros três meses do ano 
e de 24,6% em relação a 
2019. Dos poucos aumen-
tos positivos registrados 
pela Pnad C do segundo 
trimestre do ano, o grupo 
dos empregados do setor 
público, incluindo esta-
tuários e militares, con-
tabilizou crescimento de 
6,1% com relação aos três 
meses anteriores e de 6% 
em comparação ao mesmo 
período no ano passado.

Foto: Marcelo Casal Jr | Agência Brasil

O Governo do Esta-
do, em parceria com a 
ONG Humanitas360, vai 
proporcionar aos ape-
nados a oportunidade 
de ingresso em cursos 
profissionalizantes e em 
cursos de nível superior. 
O anúncio foi feito pelo 
governador João Azevê-
do, durante audiência 
virtual do Orçamento 
Democrático das regiões 
de Guarabira, Cuité e Pi-
cuí, realizado na quarta-
feira, dia 5.

Inicialmente, por 
meio da parceria com a 
entidade, serão implan-
tados laboratórios de in-
formática nas unidades 
prisionais para ofertas 
de cursos de capacitação 
e profissionalização para 
os apenados à distância 

(EaD). A ONG Humani-
tas360 é uma organiza-
ção não governamental 
que visa reabilitar pes-
soas que estão presas e 
está sediada nos Esta-
dos Unidos; no Brasil, 
com sede em São Paulo, 
atuando também em ou-
tros países da América.

“É fundamental, pois 
o trabalho recupera e es-
timula cada cidadão e o 
profissionaliza. O grande 
exemplo foi o que acon-
teceu durante a pande-
mia quando as apenadas 
que trabalhavam no Pro-
jeto Castelo de Bonecas 
direcionaram suas ações 
para fabricação de más-
caras e junto com outras 
unidades prisionais con-
feccionaram quase 300 
mil máscaras”, ressaltou 

o governador João Aze-
vêdo.  

Na prestação de con-
tas das ações, João Aze-
vêdo também tratou de 
outros assuntos, como a 
implantação do Escritó-
rio Social, que deverá ser 
inaugurado até o final 
deste mês. O escritório 
é resultante de acordo 
de cooperação técnica 
entre o Governo do Es-
tado, Conselho Nacional 
de Justiça e Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por 
meio do qual o egresso 
do sistema prisional terá 
acesso a uma rede de 
serviços de apoio, como 
saúde, assistência, edu-
cação, qualificação pro-
fissional – e, também, 
para inserção no merca-
do de trabalho.

Parceria vai oferecer curso 
superior para presos na PB

Pesquisa aponta que quase três milhões de trabalhadores deixaram de ter carteira de trabalho assinada

E o deputado Tovar Correia 
Lima (PSDB) tenta reagir ao 
aparente favoritismo de Bruno 
Cunha Lima na disputa para a 
escolha do candidato do grupo 
do prefeito Romero Rodrigues. 
Dias atrás, reuniu uma tropa de 
elite em sua casa – mais de 10 
vereadores da base do prefeito 
e lideranças partidárias – para 
mostrar que tem apoiadores à 
sua postulação. Vai à ‘guerra’.  

Uma tropa de elite 
Ivonete Ludgério justificou 
a escolha dela e do marido 
pelo nome de Bruno Cunha 
Lima: “Estamos aguardando 
esse desfecho e torcendo 
para que ele seja o escolhi-
do [pelo prefeito]. E na de-
sistência de Manoel Ludgé-
rio em pleitear o cargo de 
prefeito, fizemos essa op-
ção por Bruno, por conta da 
confiança que temos nele”. 

No bloco da situação, Bruno Cunha 
Lima recebeu apoio da presidente da 
Câmara Municipal de Campina Gran-
de, Ivonete Ludgério e do marido dela, 
o deputado Manoel Ludgério – todos 
são do PSD, partido comandado por 
Romero Rodrigues. Apesar de ser um 
apoio óbvio, tem um apelo simbólico 
quanto ao favoritismo que parece pai-
rar sobre o nome de Bruno. 

Óbvio, mas simbÓlico 

pcdob projeta coligação com sete partidos em  

campina grande, mas ainda não confirma o pt 

estão na torcida  

O PCdoB projeta uma coligação com seis ou sete partidos em Campina Grande, afirma o de-
putado Inácio Falcão (foto), pré-candidato da legenda a prefeito da cidade. De acordo com a 

declaração do parlamentar a uma emissora de rádio, o apoio de quatro partidos à sua pos-
tulação deverá ser anunciado até a próxima semana. Resta saber se entre estes estará o PT, 
que após deliberar pelo apoio à pré-candidatura do deputado, em votação ocorrida no dire-
tório municipal, recuou. A questão do apoio dos petistas a Falcão na ‘Rainha da Borborema’ 
passa, necessariamente, pela disputa em João Pessoa. O PT cobra reciprocidade ao PCdoB 
em relação ao apoio à pré-candidatura de Anísio Maia, o que até agora não ocorreu. É que 
os comunistas, que integram a base de apoio do governador João Azevêdo, aguardam para 
saber qual o posicionamento a ser tomado pelo Cidadania no que tange à eleição em João 
Pessoa. O fato é que o PT de Campina Grande está dividido: há um grupo que defende o 
apoio a Falcão e outro adepto da tese da candidatura própria, com o professor da UFCG, 

Márcio Caniello. No mês passado, porém, o primeiro levou vantagem sobre o segundo: 
por 22 votos a 12 decidiu pela aliança com o PCdoB. A Executiva Nacional do PT, no 

entanto, não homologou essa decisão. Por enquanto, tudo está em aberto.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Recém-chegado de Brasília, onde esteve em 
audiência no Ministério da Integração Regio-
nal, com o secretário nacional de Segurança 
Hídrica, Marcelo Borges, o deputado Jeová 
Campos (PSB), informa à coluna que tem no-
tícias alvissareiras: a licitação da recuperação 
da parede do açude Engenheiro Ávidos já está 
em curso e a obra do canal Caiçara/Engenhei-
ro Ávidos está em execução.  

ministério assegUra retomada de 
obra hídrica no sertão, diz jeová 

“agora, é possível avaliar” 

o digital e o analÓgico 

Secretário estadual de Articulação Política, Ju-
tay Meneses (Republicanos) foi indagado se 
vê possibilidade de o Cidadania dialogar com 
Luciano Cartaxo (PV) na capital: “O próprio 
governador já disse que está aberto ao diálo-
go. Não era possível fazer uma avaliação em 
cima de quatro nomes. Agora, que foi escolhi-
da [a candidata] é possível avaliar”.  

“Estamos na era digital e a prefeitura está no analógi-
co”. Do presidente do diretório do Cidadania em João 
Pessoa, vereador Bruno Farias, para quem a gestão 
municipal não investe em novas tecnologias a conten-
to para tornar a máquina administrativa mais eficien-
te. Falando como pré-candidato a prefeito, defendeu 
a criação de um polo tecnológico, com startups.  
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O técnico Mauro Fer-
nandes, do Botafogo, foi dis-
pensado ontem pela dire-
toria do clube, um dia após 
a derrota por 2 a 0 (5 a 4 
nos pênaltis), para o Treze, 
pela semifinal do Campeo-
nato Paraibano, em Campi-
na Grande. A demissão do 
treinador ocorreu após tor-
cedores terem ido a centro 
de treinamento do clube, a 
Maravilha do Contorno, em 
João Pessoa, para protestar 
contra a eliminação da equi-
pe no Estadual. 

O Belo, que é tricampeão 
estadual, lutava para chegar 
ao tetracampeonato. Contra-
tado para comandar a equipe, 
após a paralisação causada 
pela pandemia do coronaví-
rus, o treinador, que já teve 
passagens gloriosas no clube, 
desta vez, acabou não cor-
respondendo às expectativas 
e não conseguiu recuperar a 
equipe, que já não vinha bem 
nesta temporada.

A passagem de Mauro 
Fernandes no clube foi muito 
rápida. Ele dirigiu o time em 
7 partidas, conseguindo ape-
nas 2 vitórias, 3 empates e 2 
derrotas. Na estreia, empatou 

em 0 a 0 com o Campinense 
em João Pessoa,  e em segui-
da empatou com o Sousa em 
1 a 1, em partida disputada 
no Marizão, no Sertão. 

Após estas duas partidas 
pelo Campeonato Paraibano, 
ele dirigiu o time no empate 
em 1 a 1 contra o Vitória, no 
Joia da Princesa, em Feira de 
Santana, e perdeu de 3 a 1 
para o Bahia, no Estádio Pi-
tuaçu, em Salvador. Ambas as 
partidas foram pela Copa do 
Nordeste.

No retorno à Paraíba, o 
técnico comandou a equipe 
nas vitórias de 1 a 0 contra 
o CSP e 2 a 0 contra o Tre-
ze, ambas disputadas no 
Almeidão, em João Pessoa. 
Ele encerrou a sua partici-
pação com uma derrota de 2 
a 0 para o Galo, desta vez no 
Amigão em Campina Grande, 
que tirou o time das finais 
do Campeonato Paraibano.  
      Com a derrota, o Botafo-
go perdeu também o direito 
de disputar a Copa do Brasil 
e entrar na fase principal da 
Copa do Nordeste de 2001. 
Essas competições pagam 
uma premiação alta pela par-
ticipação, e o clube vinha fa-
zendo boas campanhas nos 
últimos anos, representando 
a Paraíba.

Protesto de torcedores
O anúncio da demissão 

de Mauro Fernandes foi feito 
ontem à tarde pelo presidente 
Sérgio Meira, no CT da Mara-
vilha do Contorno. Momentos 
antes do anúncio, alguns tor-
cedores invadiram o local para 
cobrar dos jogadores uma jus-
tificativa pela derrota para o 
Treze e a péssima exibição em 
Campina Grande. A polícia foi 
chamada para conter os âni-
mos dos torcedores que grita-
vam “time sem vergonha”. Ape-
sar do clima tenso, não houve 
nenhuma agressão física.

O vice-presidente de fu-
tebol, Ariano Wanderley foi 
outro que deixou o clube. Ele 
entregou o cargo, alegando 
que como faz parte do grupo 
de risco para contrair covid, 
não tem condições de estar 
presente no dia dia do clube. 
Ariano será substituído pelo 
adjunto de marketing, Renan 
Cavalcanti.

No próximo domingo, 
o Botafogo estreia no Cam-
peonato Brasileiro da Série C 
enfrentando o Ferroviário do 
Ceará. A partida será às 20h na 
Arena Castelão, em Fortaleza. 
Nessa partida, o time será di-
rigido interinamente por War-
ley, atual gerente de futebol e 
ex-jogador do clube.

Diretoria anunciou a saída de Mauro Fernandes após a eliminação do Belo no Paraibano e protesto de torcedores

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br 

Botafogo demite técnico após 
torcida invadir a ‘Maravilha’ 
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Movimentos sociais da 
Paraíba realizam hoje, às 9h, 
um janelaço contra o gover-
no Bolsonaro. A campanha, 
chamada de “Dia Nacional 
de Luta em Defesa da Vida 
e do Emprego”, acusa o atual 
presidente de não tomar 
medidas para combater a 
pandemia da covid-19 no 
Brasil. Chegando à marca de 
100 mil mortes pela doença 
no país, o protesto silencio-
so vai ocorrer através de pa-
nos pretos nas janelas, em 
referência às vítimas. 

Além disso, os manifes-
tantes irão realizar atos em 
diversos locais da cidade, 
como a sede da Empresa de  

Correios e Telégrafos, em 
João Pessoa, contra a priva-
tização e outras medidas do 
atual Governo Federal. 

Sem ministro da Saúde 
e com os números de mor-
tes pela covid-19 aumentan-
do, os manifestantes alegam 
que esse não é um problema 
causado apenas pelo vírus, 
mas também pela negligên-
cia do presidente. De acordo 
com Heloísa de Sousa, re-
presentante da Frente Bra-
sil Popular, os protestos têm 
o objetivo de tentar encon-
trar uma solução para re-
verter esse quadro de crise 
sanitária. 

“Precisamos lutar con-
tra o desgoverno que fortale-
ce os efeitos da pandemia. É 
o momento do Estado ofere-

cer todas as políticas neces-
sárias para que o povo brasi-
leiro se sinta acolhido dentro 
da sua nação e não despre-
zando a vida”, comentou.

Entre as formas de pro-
testo, o movimento também 
vai se manifestar nas redes 
sociais, através da hashtag 
#7deagostopelavida e com 
mensagens e palavras de or-
dem como “Fora Bolsonaro”. 

De acordo com o pre-
sidente da Central Única 
de Trabalhadores na Paraí-
ba (CUT-PB), Tião Santos, 
as manifestações contra 
o Governo Federal devem 
ocorrer a cada oito dias em 
todo o país, como forma de 
chamar a atenção da popu-
lação sobre a atual situação 
do Brasil. 

Entidades protestam hoje 
contra o Governo Federal
Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

País contabiliza mais de 98 mil 
mortes causadas pela covid-19

Agência Brasil

O balanço diário do Mi-
nistério da Saúde divulgado 
ontem totalizou 98.493 mortes 
desde o início da pandemia. 
Desde ontem, foram registra-
dos pelas secretarias locais de 
Saúde 1.237 óbitos. Na quar-
ta-feira, o sistema marcava 
97.256 mortes. Ainda há 3.544 
óbitos em investigação.

O número acumulado 
de casos da doença chegou a 
2.912.212. Nas últimas 24 ho-
ras, o painel do órgão recebeu 
a notificação de 53.139 novos 
casos das autoridades locais de 

saúde. Até ontem, a pasta havia 
contabilizado 2.859.073 pes-
soas infectadas desde o início 
da pandemia.  

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, há 766.059 pa-
cientes em acompanhamento, 
e 2.047.660 pessoas recupera-
das da doença.

Covid-19 nos estados
Os estados com mais 

mortes por covid-19 são: São 
Paulo (24.448), Rio de Janei-
ro (13.941), Ceará (7.893), 
Pernambuco (6.828) e Pará 
(5.835). As Unidades da Fede-
ração com menos falecimentos 

pela pandemia são: Tocantins 
(428), Mato Grosso do Sul 
(458), Roraima (538), Acre 
(552) e Amapá (594).

Já em termos de casos, 
São Paulo lidera (598.670), 
seguido por Bahia (183.690), 
Ceará (183.301), Rio de Janei-
ro (174.064) e Pará (162.822). 
A Bahia ultrapassou o Ceará e 
assumiu a segunda colocação 
no ranking.

Os estados com menos 
pessoas infectadas até o mo-
mento são Acre (21.263), 
Mato Grosso do Sul (29.101), 
Tocantins (29.539), Roraima 
(34.929) e Amapá (37.735). 

Lançamento de livro

Celso Amorim diz que o Brasil 
tem política externa submissa

Ex-ministra diz que pandemia
tem aumentado a pobreza

Pesquisa da Paraíba produz 
ventilador pulmonar inovador

Para lançar a segunda 
edição do livro “Celso Amorim: 
entre virtudes e vocações”, 
uma coletânea de textos do 
embaixador produzidos entre 
os anos de 1991 e 2011 pu-
blicada pela Editora A União, 
o diplomata e ex-ministro das 
Relações Exteriores, Celso 
Amorim, analisou a situação 
da política externa brasileira 
em meio ao momento de au-
mento a crise econômica, polí-
tica e social. Para o ex-ministro, 
o Brasil passa por uma situa-
ção de “política de submissão 
explícita e de subalternidade”. 

“Nenhum governo, até 
agora, renegou tanto a Consti-
tuição Federal como este. Hoje 
em dia vivemos uma coisa que 
nunca foi vista. É uma política 
de submissão explícita. Nunca 
houve um presidente que falou 
que se alinhava politicamen-
te com outro país da maneira 
que estamos hoje. A sensação 
que temos hoje é que o Estado 
está se desfazendo...”, analisou 
Celso Amorim.

Para o embaixador, o ali-
nhamento da política externa 
com os Estados Unidos e os 
ataques a outras nações em 
formas de ofensas proferidas 
pelo governo ocasionam uma 
grande mancha na história do 

paí. “O brasil vive hoje uma 
subalternidade que chega a 
ser mais visceral do que subal-
terna... Você não via ninguém 
nem na Guerra Fria fazendo 
algo parecido, por exemplo. 

A live ocorreu no Face-
book de divulgação da obra e 
foi coordenado por Naná Gar-
cez, diretora-presidente da 
Empresa Paraibana de Comu-
nicação (EPC), e pelo profes-
sor de Relações Internacionais 
da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), Carlos Enri-
que Ferreira. Na ocasião, Celso 
Amorim proferiu a palestra 
“Política Externa Brasileira e 
Democracia: Balanço e Pers-
pectivas”. 

A pedagoga e ex-minis-
tra das Mulheres, da Igualda-
de Racial e dos Direitos Hu-
manos, Nilma Lino Gomes, 
foi a convidada de ontem do 
Programa Giro Nordeste da 
TVE Bahia e transmito para 
toda a região.

Na oportunidade, ela 
tratou sobre educação, em-
prego, racismo, violência do-
méstica durante o isolamen-
to social, movimento negro e 
as expectativas para o Brasil 
pós-pandemia. Ela esclare-
ceu que a pandemia tem au-
mentado as desigualdades 
sociais . 

Albiege Fernandes, dire-
tora de Rádio e TV da Empre-

Um ventilador pulmonar 
de baixo custo e adequado 
ao tratamento dos pacientes 
de covid-19, é o que propõe 
a pesquisa de Eduardo Jorge 
Valadares Oliveira, professor 
do Núcleo de Tecnologias 
Estratégicas em Saúde da 
Universidade Estadual da Pa-
raíba (Nutes/UEPB) e profes-
sor visitante da Universidade 
da Califórnia em San Diego 
(UCSD). A pesquisa foi apre-
sentada numa live no canal da 

Fundação de Apoio à Pesquisa 
da Paraíba (Fapesq) no You-
Tube, às 19h30, ontem.

A pesquisa foi aprovada 
no edital de Monitoramen-
to, Análise e Recomendações 
para rápida implementação 
diante da Pandemia de Co-
vid-19 no Estado da Paraíba, 
iniciativa do Governo do Esta-
do, por meio da Secretaria de 
Estado da Educação, Ciência e 
Tecnologia e Fapesq.

A primeira etapa do 

projeto foi desenvolvida pelo 
pesquisador Misael Morais 
(Nutes/UEPB). Nessa segun-
da etapa, Eduardo se debruça 
sobre a segurança e eficácia 
do produto. O presidente da 
Fapesq, Roberto Germano, 
destacou o apoio que o Go-
verno do Estado tem dado às 
ações de combate ao covid-19.

A previsão é que esse ven-
tilador pulmonar esteja pronto 
para submeter o produto para 
a Anvisa em até cinco meses.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Ana Flávia Cavalcanti
ana8flavianobreg@gmail.com

Juliana Cavalcanti
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

O professor Carlos 
Enrique Ferreira e a 
presidente da EPC, 
Naná Garcez, parti-
ciparam da live de 
lançamento do livro 
do ex-ministro Celso 
Amorim

sa Paraibana de Comunicação 
(EPC), representou a Paraíba 
no programa e perguntou so-
bre os efeitos da pandemia 
sobre a população negra.

“A população branca é 
afetada, mas são internados 
e conseguem sair. As pessoas 
negras são internadas e mor-
rem. Isso tem a ver também 

com um descaso em relação 
ao SUS, esgotamento dos 
leitos e situação dos profis-
sionais. Falta uma política de 
saúde coordenada que possa 
salvar vidas e inclusive não 
acirrar ainda mais o recorte 
das desigualdades raciais que 
nós temos em nosso país”, de-
clarou a ex-ministra.

Albiege Fernandes participou do Giro Nordeste com Nina Lino Gomes
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No Centro de JP
Uma calçada na rua Miguel Couto tem gerado transtornos 
para a população, dificultando a passagem e o fluxo de 
pedestres no Centro de João Pessoa.  Página 8 Fo
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Aparelhos vão auxiliar no controle da interiorização dos casos de coronavírus, que já atingem 221 municípios

O Governo do Estado 
realizou, ontem, duas entre-
gas de materiais para a am-
pliação de leitos nos hospi-
tais de Itaporanga e Piancó. 
Foram destinados respirado-
res, bombas de infusão e ca-
mas elétricas para incremen-
tar a assistência à saúde da 
população do Vale do Piancó. 
A Paraíba vive o processo de 
interiorização da pandemia, 
a exemplo de outras regiões 
do país.

De acordo com a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), aproximadamente 
73% dos casos da covid-19 
encontram-se no interior do 
Estado. O investimento em 
equipamentos e capacitação 
de profissionais vem para 
contribuir com uma atenção 
especializada para pacien-
tes da covid-19 no interior. 
Foram entregues 15 camas, 
5 ventiladores mecânicos, 5 
monitores, 8 bombas de infu-
são, para o Hospital Regional 
Wenceslau Lopes, em Piancó, 
além de 2 ventiladores por-
táteis e mais 1 monitor para 
área de estabilização da vida, 
no município de Itaporanga.

Conforme o secretário 
executivo de saúde do Esta-
do, Daniel Beltrammi, o Hos-
pital Regional de Piancó vem 
desenvolvendo um trabalho 
de excelência no tratamento 
de pacientes com covid, se-
melhante ao de grandes cen-

Equipamentos ampliam leitos 
em Itaporanga e Piancó, na PB

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Foto: Ricardo Puppe/SES

tros com alta tecnologia. 
“Piancó faz coisas sim-

ples, cuida dos pacientes com 
qualidade, com segurança e 
alcança resultados iguais aos 
de centros super-tecnológi-
cos e caros do mundo”. Ele 
ressaltou que a visita encer-

ra o ciclo de entrega de ma-
teriais e de aperfeiçoamento 
profissional, nos centros de 
referência para a pandemia 
na Paraíba.

“É só com presença que 
a gente consegue melhorar 
o nosso cuidado com as pes-

soas. Já é uma prática dos 
hospitais, das equipes de 
saúde no Sertão e no Alto 
Sertão a realização de treina-
mentos. Piancó não está sozi-
nho como referência para o 
tratamento da covid, a região 
conta com mais três centros 

de referência em Patos, Caja-
zeiras e Pombal”, explicou, o 
secretário.

Para a diretora do Hos-
pital Regional de Piancó, Inês 
Leite, o investimento irá me-
lhorar de forma considerá-
vel a assistência à população 

atendida pela unidade de Saú-
de. “Nós recebemos usuários 
da 3ª Macrorregião de saú-
de, não só da sétima região 
onde o hospital se encontra. 
Estes respiradores vão ser 
de fundamental importância 
também para pacientes não 
covid, que agora contam com 
leitos completos e também 
unidades semintensivas”.

Piancó foi o primeiro 
hospital do Sertão a se ca-
dastrar no estudo do plasma 
convalescente e conta com 
resultados positivos de res-
posta ao tratamento. “Nós já 
tivemos 3 resultados satisfa-
tórios, inclusive de pacientes 
com comorbidade, e estamos 
dando continuidade à pes-
quisa aqui na região”, desta-
cou a diretora. 

Durante a visita, o se-
cretário executivo de Saúde 
comentou ainda que, ape-
sar de o Governo do Estado 
da Paraíba contar com uma 
rede de saúde muito robus-
ta, com 34 hospitais, 4 UPAs, 
um centro de reabilitação, 
uma Rede Central de Labo-
ratórios Públicos e uma rede 
de hemocentros, os muni-
cípios têm uma importante 
responsabilidade sanitária, 
nas quais as equipes de saú-
de da família precisam estar 
nas ruas para verificar quem 
possui sintomas gripais e 
encaminhar para os devidos 
atendimentos.

O serviço de telea-
tendimento da Secre-
taria Municipal de Saú-
de de João Pessoa para 
orientações acerca do 
novo coronavírus está 
atuando em novo ho-
rário, acompanhando 
os serviços das Unida-
des de Saúde da Família 
(USF). O serviço remoto 
que acontece através do 
telefone (83) 3218-9214 
está recebendo as liga-
ções de segunda a sexta-
feira, das 7h às 11h e das 
12h às 16h.

João Rodolfo, médi-
co e preceptor de Resi-
dência Médica da SMS, 
coordena o serviço de 
teleatendimentos e ex-
plicou que a mudança 
do horário aconteceu em 
razão da baixa nas pro-
curas pelo apoio online. 
“Desde o mês de junho 
que o volume de ligações 
para nossa Central de 
Orientações tem caído. 
Em julho não foi diferen-
te e tivemos uma nova 
queda, recebendo uma 
média de 60 ligações por 
dia, bem diferente de 
meses anteriores como 
maio e junho, quando 
chegamos a receber cer-

ca de 150 a 200 ligações 
em um dia”, disse.

A Central de Orien-
tações e Prevenção do 
Coronavírus já atendeu 
26.981, através do ser-
viço de telemedicina, 
segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde da 
capital. Esse número de 
teleatendimentos equi-
vale ao período desde 
quando o serviço foi 
criado, em março, no iní-
cio da pandemia do novo 
coronavírus. Os casos 
mais graves são encami-
nhados para os serviços 
de referência.

Outra opção
A opção do atendi-

mento remoto deve ser 
considerada em casos 
da presença de sintomas 
da covid-19 e o pacien-
te deve está portando a 
carteira de identidade 
e o cartão do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
Além do serviço online, 
para os casos leves e 
moderados, as USFs se-
guem fazendo o atendi-
mento presencialmente. 
As Unidades de Pronto 
Atendimento estão aten-
dendo os casos modera-
dos e graves de síndro-
me gripal e suspeita de 
covid-19.

Teleatendimento para 
covid-19 altera horário
Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Covid no Estado

Paraíba tem 6,75% da população 
testada para o novo coronavírus

A Paraíba atingiu a 
marca de 1.945 mortes em 
decorrência da covid-19 e 
87.867 casos de contami-
nação. Sendo, deste mon-
tante, 41.746 pacientes que 
se recuperaram da doença. 
Ontem o Estado registrou 
novos 796 casos e 23 óbi-
tos. Mesmo com os novos 
registros, o Estado segue 
com a segunda menor taxa 
de letalidade da doença 
no Nordeste com o índice 

de 2,2%, abaixo apenas da 
Bahia que registra 2,1%.

Cerca de 254.312 testes 
para o diagnóstico do novo 
coronavírus foram realiza-
dos em todos os 223 muni-
cípios do Estado. A quanti-
dade de testes realizados 
até o momento corresponde 
a 6,75% da população pa-
raibana. A meta do Governo 
do Estado, baseado em reco-
mendações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
é de testar 10% de toda a 
população. A testagem em 
massa, ampliando para além 

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

dos pacientes hospitaliza-
dos, possibilita uma maior 
capacidade de mapear a 
doença no Estado, o que fa-
cilita o controle da propaga-
ção do vírus.

Apenas os municípios 
de Ouro Velho e São Do-
mingos seguem sem con-
firmação de casos. Em São 
Domingos, no Sertão, ape-
nas um caso é notificado 
como suspeito aguardando 
o resultado de exames para 
o diagnóstico da covid-19, 
três pacientes cumprem 
quarentena domiciliar e 
143 casos foram descarta-
dos até o momento. Já em 
Ouro Velho, na Borborema, 
9 casos estão em investiga-
ção. A cidade possui ainda 
189 casos descartados e 
acompanhou cerca de 191 
pacientes com sintomas 
gripais que ficaram em mo-
nitoramento domiciliar.

Nas demais cidades, 
o número de casos segue 
em alta. João Pessoa tem 
22.675, Campina Grande 
chegou a 11.059 contami-
nados, Guarabira tem 3.536 
casos, Patos chegou a 2.808, 
Cabedelo tem 2.484 casos, 
Santa Rita chegou a 2.493 
casos, Mamanguape com 
2.105, Bayeux tem 1.516 
pessoas infectadas, São 

Bento chegou a 1.447, Sou-
sa 1.338, Cajazeiras com 
1.325, Pedras de Fogo com 
1.230, Ingá tem 1.066, Mari 
1.024 casos e Itabaiana che-
gou a 1.016.

Outras cidades com 
maior incidência da doença 
são:  Itabaiana (994), Rio 
Tinto (986), Queimadas 
(976), Sapé (919), Caaporã 
(904),  Belém (844), Alagoa 
Grande (806), Alagoinha 
(805), Conde (682), Itapo-
roroca (662), Lagoa Seca 
(619), Alhandra (589), Pi-
timbu (576), Baía da Trai-
ção (500), Araçagi (472), 
Conceição (440), Juripiran-
ga (439), Esperança (415), 
Gurinhém (407), Caiçara 
(385), Pombal (397), Solâ-
nea (398), Areia (359), Cui-
tegí (339) e Lucena (347).

Mesmo com o cresci-
mento dos casos, a ocupa-
ção total de leitos de UTI 
(adulto, pediátrico e obsté-
trico) em todo o Estado vem 
mantendo a média estável 
de 53%. A taxa de ocupação 
dos leitos de UTI para adul-
tos na Região Metropolita-
na de João Pessoa, em Cam-
pina Grande e no Sertão é 
de, respectivamente, 59%, 
40% e 78%. O índice de Iso-
lamento Social registrado 
foi de apenas 39,66%.Meta da OMS é que 10% da população do Estado deve ser testada
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Foram destinados respiradores, 
bombas de infusão e camas 
elétricas para incrementar a 
assistência à saúde da população
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Série de ações realizadas pela Polícia Civil em Campina Grande já contabiliza R$ 4 milhões em entorpecentes e material recolhidos

Operação Polígono apreende 
mais de R$ 500 mil em drogas

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Foto:  Polícia Civil

PM apreende pistolas 
e dezenas de munições

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

Um prejuízo de aproxi-
madamente R$ 500 mil foi 
aplicado ao tráfico de droga 
pela Polícia Civil durante a 
terceira fase da ‘Operação 
Polígono’ deflagrada na tar-
de de quarta-feira (5) na 
cidade de Campina Grande 
quando um casal foi preso 
com drogas e munição para 
fuzil. Desde a primeira fase 
da operação, segundo o de-
legado Ramirez São Pedro, 
o tráfico de drogas, naquela 
cidade, já sofreu um prejuízo 
que ultrapassa R$ 4 milhões.

Na operação desta quar-
ta-feira foram apreendidos 
10kg de pasta base de cocaí-
na, 6kg de Skank, conhecida 
como supermaconha; 1kg  
de maconha in natura; 1kg 
de crack, além de dezenas de 
comprimidos de ecstasy, ba-
lanças de precisão e munição 
calibre 5.56, para fuzil.

O casal de 21 e 22 anos 
foi autuado em flagrante por 
tráfico, associação para o trá-
fico e posse de munições de 
uso restrito, que são crimes 
inafiançáveis, e ficará à dis-
posição do judiciário. Os dois 
suspeitos, disse Ramirez São 
Pedro, seriam responsáveis 

por guardar a droga e reve-
laram que  iriam receber R$ 
500 para fazerem a custódia 
de todo o material. Quando 
da chegada da polícia, o jo-
vem ainda conseguiu que-
brar ao meio um aparelho 
celular.

A prisão do casal, ocor-
rida no Bairro das Malvinas 
faz parte da terceira fase da 
“Operação Polígono” e foi 
realizada após investigação 
realizada pelos agentes da 
Delegacia de Repressão a 
Entorpecentes de Campina 
Grande.

O delegado Ramirez 
São Pedro informou que a 
droga apreendida na casa 
era procedente do Polígo-
no da Maconha, no Estado 
de Pernambuco, na região 
que faz divisa com a Paraí-
ba, através da cidade de Sal-
gueiro (PE). 

Esta foi à terceira fase 
da operação Polígono de-
sencadeada pela Delegacia 
de Repressão a Entorpecen-
tes – DRE/CG que já causou 
prejuízo de aproximada-
mente R$ 4 milhões, disse 
Ramirez, ao tráfico de droga. 
“Agora vamos continuar as 
investigações para identifi-
car a quem pertence a droga 
apreendida”, finalizou.

Maconha, cocaína, crack, dezenas de comprimidos de ecstasy e até skank foram apreendidos com o casal numa residência no Bairro das Malvinas

A Polícia Militar apreen-
deu na noite de quarta-feira 
(5) duas armas de fogo e mais 
de 70 munições com dois sus-
peitos no bairro do Grotão, 
em João Pessoa. 

Os policiais do 5º BPM 
chegaram até os suspeitos e 
ao armamento quando se di-
rigiam a outra ocorrência. No 
deslocamento, eles percebe-
ram que um homem tentou 
se esconder e se desfez de um 
objeto, jogando-o em uma lata 
de lixo. Na abordagem o pri-
meiro suspeito, o homem foi 
detido e os policiais encontra-
ram uma pistola calibre 380 e 
oito munições.

Ainda segundo o 5º BPM, 
um outro homem que estava 
em uma casa no local disse 
conhecer o primeiro suspeito, 
mas logo fugiu ao perceber 
que a PM havia encontrado a 
arma de fogo. Ele tentou se es-
conder da PM na residência, 
mas durante as diligências foi 
encontrada outra pistola cali-
bre 380, carregadores e muni-
ções escondidas entre telhas 
encostadas em um muro.

Outras munições tam-
bém foram encontradas em 
uma sacola no terraço. Os dois 
suspeitos e o material apreen-

dido foram apresentados na 
Central de Flagrantes.

No sertão
Na madrugada de quar-

ta-feira (5), na cidade de Pau-
lista, policiais militares apre-
enderam uma caixa contendo 
R$ 34.210,00 que tinham sido 
roubados de uma loja de con-
fecção de produtos têxteis, no 
dia anterior, na cidade de São 
Bento. No veículo, foi apreen-
dido o revólver usado no as-
salto e presos dois suspeitos.

A ação foi dos policiais da 
3ª Companhia do 12º BPM, 
que desde o momento do rou-
bo intensificaram as buscas na 
região. A abordagem ao carro 
foi realizada em uma barreira 
policial montada na PB-293, 
já na entrada e de Paulista. 
Os dois presos confirmaram a 
ligação com o autor do roubo 
e disseram terem ficado res-
ponsáveis por tirar do muni-
cípio o dinheiro e arma para 
que a PM não apreendesse. 
O acusado do assalto segue 
sendo procurado. O dinheiro 
recuperado, a arma apreen-
dida e os dois suspeitos que 
estavam no carro foram leva-
dos para a delegacia de Polícia 
Civil, em São Bento.

Casal é flagrado com armas e munições pela PM no Bairro do Grotão

Motorista morre ao sofrer infarto e 
provoca grave acidente com carreta

Júri de acusados de liderar facção 
é desaforado da comarca de Belém

Primo do advogado Manoel Matos 
é assassinado a tiros em Itambé

A Polícia Civil vai investi-
gar a morte do motorista João 
Vicente da Silvia Filho, de 64 
anos ocorrida na manhã de 
ontem (6), na rodovia esta-
dual PB-004 que liga Cruz do 
Espírito Santo a Sapé. As pri-
meiras informações dão conta 
que ele teria sofrido um enfar-
to quando dirigia uma carreta 
com uma carga de arroz.

As primeiras informações 
dão conta que João Vicente, 

por conta do enfarto, perdeu 
o controle do veículo que tom-
bou na margem da rodovia. 
Ele ainda conseguiu sair da 
carreta, sendo atendido, ainda 
no local por um socorrista do 
Samu que passava no local e 
fez massagem cardíaca à beira 
da pista. O caso aconteceu pró-
ximo ao sítio Boa Vista. Outro 
homem que estava no veículo 
sofreu ferimentos e foi socor-
rido. João Vicente Filho residia 

na cidade de Sapé, onde iria 
entregar a carga de arroz. Ele 
estava a serviço de uma rede 
de atacado.

No sertão
No distrito de Santa Ger-

trudes, município de Patos 
foi registrado grave acidente 
provocando a morte do em-
presário patoense conhecido 
por “Raimundo da Gráfica”. O 
acidente aconteceu na tarde 

de quarta-feira (5) nas pro-
ximidades da Fazenda Santa 
Rita, no trecho da BR-230, en-
tre Santa Gertrudes e Malta.

Segundo levantamento 
da Polícia Rodoviária Federal, 
a vítima pilotava uma moto-
cicleta, numa estrada vicinal 
e ao alcançar a rodovia fe-
deral, houve colisão com ou-
tro veículo que culminou na 
morte do empresário no local 
do acidente. 

A Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça da Paraíba 
deferiu pedido de desafora-
mento, a fim de deslocar para 
a Comarca de Campina Gran-
de o julgamento de Leandro 
Borges da Silva e Leonardo 

Borges da Silva, acusados da 
morte de José Emanuel Sa-
lustino, fato ocorrido no dia 
18 de dezembro de 2018, no 
município de Belém. O desa-
foramento foi solicitado pelo 
Ministério Público estadual, 

sob o fundamento de haver 
dúvidas quanto à imparciali-
dade dos jurados.

De acordo com o MP, os 
pronunciados são líderes de 
uma facção criminosa, deno-
minada OKD RB, responsável 

por tráfico de drogas, sendo 
muito temidos na região, o 
que poderia, indiscutivel-
mente, gerar a imparcialida-
de dos jurados e resultar em 
um injusto julgamento pe-
rante o júri popular.

A Polícia Civil de Per-
nambuco, através da Dele-
gacia de Itambé (PE) está in-
vestigando o assassinato do 
empresário e pré-candidato 
a vereador de Pedras de Fogo 
Abson Matos Paiva, conhecido 
no município paraibano pelas 
críticas à gestão do prefeito 
Dedé Romão. Ele era primo do 
advogado ativista dos Direitos 
Humanos, ex-vereador e ex-
vice-prefeito do município de 
Itambé, Manoel Matos, morto 
a tiros em janeiro de 2009, 
também por denunciar políti-
cos e grupos de extermínio na 
região. 

A morte de Abson acon-
teceu no final da tarde de 
quarta-feira (5), com vários 
tiros de armas de fogo. As 
primeiras informações dão 
conta que Abson foi morto 
quando deixava seu estabe-
lecimento em Itambé. Ontem 
ele iria participar de uma au-
diência na comarca de Pedras 
de Fogo como vítima de uma 
ameaça que havia sofrido. 
A vítima respondia a vários 
processos, tanto na Paraíba 
como também em Pernam-
buco.

Familiares de Abson 
disseram que ele sofria cons-
tantes ameaças por conta das 
denúncias contra políticos, 

principalmente de supostas 
irregularidades na prefeitura 
de Pedras de Fogo, durante 
programas de rádio e TV nas 
emissoras dos dois estados. 
Na região, ele era conhecido 
por ter criado o slogan “Bom-
ba, Bomba”, além de divulgar 
áudios em grupos whatsapp 
com acusações contra o pre-
feito Dedé Romão e ao ve-
reador Ninho da Mangueira, 
presidente da Câmara de Ve-
readores de Pedras de Fogo .

Em um áudio que está 
circulando nos grupos de 
Whastapp, Abson Matos Pai-
va, também conhecido por 
Bimbada, afirma que recebia 
constantes ameaças por cau-
sa de denúncias contra po-

líticos daquela região. “Não 
iremos nos calar, não adianta 
está me ameaçando de morte 
e mandando recado por ba-
bões, dizendo que vai calar 
minha boca, nem que seja no 
chumbo.”

E continua: “Iremos en-
trar com processo de ameaça, 
porque é inadmissível o ges-
tor de um município entrar 
em desespero e ameaçar as 
pessoas, que estão fiscalizan-
do a má administração que 
está acontecendo no municí-
pio de Pedras Fogo… Podem 
até me calar na bala, como 
falaram, que vão estourar mi-
nha cara na bala. Mas, meus 
áudios e minha história vão 
ficar circulando na cidade.”

Foto:  PMPB
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De acordo com o órgão, número pode ser ainda maior, pois, em razão da pandemia, os dados estão reprimidos

A Autarquia de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
(Procon-PB) vem atuando de 
forma intensa no que diz res-
peito ao direito à saúde. Na 
Paraíba, até julho de 2020, o 
Sistema Nacional de Infor-
mações de Defesa do Con-
sumidor (Sindec), registrou 
560 reclamações relativa ao 
setor. Em relação a planos de 
saúde, os assuntos mais re-
correntes foram convênio de 
assistência médica e odonto-
lógica, fornecimento de apa-
relho corretivo (ortopédico, 
auditivo/prótese) e plano de 
saúde regulamentado, este 
último com 81 reclamações.

Segundo a superinten-
dente do Procon-PB, Késsia 
Cavalcanti, a demanda de 
reclamações pode ser ainda 
maior, afinal, em razão da 
pandemia, os dados estão 
reprimidos. “O número, com 
certeza, é muito maior, mas 
estamos mais preocupados 
em dar celeridade às tratati-
vas do consumidor devido ao 
trabalho remoto. Estes aten-
dimentos, muitas vezes, es-
tão sendo feitos por telefone 
de maneira informal, então, 
nem todos estão sendo con-
tabilizados”, disse.

Já os principais proces-
sos instaurados no Tribunal 
de Justiça da Paraíba relati-
vos a plano de saúde são: ne-
gativa de realização de exa-
mes e de tratamento médico 
e alguns procedimentos clí-
nicos. Segundo informações 
levantadas pelo setor de es-
tatística do TJ-PB, de janeiro 
de 2018 a julho de 2020, fo-
ram instaurados 404 proces-
sos em que o assunto princi-
pal são planos de saúde.

 
Testes de covid-19
No início da pandemia, 

a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), incluiu 
o exame para detecção da 
covid-19 no rol de procedi-
mentos obrigatórios. O teste 
é concedido a beneficiários de 
planos de saúde com segmen-
tação ambulatorial, hospitalar 
ou referência. No entanto, o 
exame só é feito nos casos em 

que houver indicação médica, 
de acordo com o protocolo e 
as diretrizes definidas pelo 
Ministério da Saúde. No dia 29 
de maio, outros seis exames 
que auxiliam no diagnóstico 
e tratamento do coronavírus 
também foram inclusos.

Por outro lado, a Asso-
ciação de Defesa dos Usuá-
rios de Seguros, Planos e Sis-
temas de Saúde (Aduseps), 
localizada em Recife, entrou 
com uma ação civil pública 
solicitando a inclusão de tes-
tes sorológicos de IgA, IgM e 
IgG para a covid-19 no rol de 
cobertura. Em junho, a Jus-
tiça Federal de Pernambuco 
concedeu uma liminar favo-
rável ao consumidor, mas a 
ANS recorreu ao Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-
gião, suspendendo a decisão.

As agências reguladoras 
(ANS, Anac e Anatel) têm a 
função de regular o segmen-
to, no entanto, na opinião 
da superintendente do Pro-
con-PB, estão mais preocu-
padas com o fornecedor do 
que com o consumidor. “No 
Conselho Nacional de Defesa 
do Consumidor, não há re-
presentantes dos órgãos de 
defesa do consumidor, mas 
existem das agências de re-
gulação. A própria ANS re-
correu da ação judicial que 
já tinha dado parecer favo-
rável ao consumidor. Ainda 
bem que existe a vigilância 
dos órgãos de proteção ao 
consumidor, Defensoria Pú-
blica, OAB, Ministério Públi-
co, porque todos os direitos 
estão caindo por terra. Ob-
servamos um favorecimento 
das agências reguladoras em 
defesa do mercado”, criticou.

Defesa da ANS
Atualmente, encontra-se 

em curso na ANS a avalia-
ção técnica sobre a inclusão 
de testes sorológicos para 
detecção de anticorpos re-
lacionados à covid-19 no rol 
de coberturas obrigatórias. 
Inclusive, a matéria estava 
em estudo antes mesmo da 
propositura da ação civil pú-
blica, sendo que a conclusão 
do mesmo está prevista para 
os próximos dias, segundo 
informou a agência.

Sara Gomes
saragomesreporter@gmail.com

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Procon registra mais de 500 
reclamações na área de saúde
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Isabella Araújo é analista de comunicação do BNB na Paraíba há seis anos e Joscélia Cavalcante trabalha há 16 anos e é gerente do Crediamigo

Fotos: Divulgação

Comenda concedida pela GPTW

Banco do Nordeste recebe o selo 
de ‘Melhor Lugar para Trabalhar’

O Banco do Nordeste do 
Brasil (BNB) recebeu o selo 
de ‘Melhor Lugar para Traba-
lhar’. O ‘Great Place to Work 
2020’ (GPTW) reconhece em-
presas que se baseiam em di-
retrizes como credibilidade, 
respeito, orgulho e imparcia-
lidade. Aspectos como clima 
organizacional, remuneração, 
benefícios, oportunidade de 
crescimento, infraestrutura, 
transparência na gestão e au-
tonomia dos colaboradores 
também são considerados. 
Quase 118 mil práticas de 
1.500 empresas certificadas 
foram avaliadas. A GPTW atua 
em 49 países com consulto-
ria, pesquisa e treinamento, 
estimulando as organizações 
a criar e manter ambientes de 
trabalho excelentes.

Isabella Araújo é analista 
de comunicação do Banco do 
Nordeste na Paraíba há seis 
anos e conta que as práticas 
da instituição e as possibilida-
des oferecidas tornam sim o 
trabalho mais especial. “Traz 
um sentimento de pertença 
porque eu me identifico com 
a missão do banco de pro-
mover desenvolvimento”. A 
colaboradora conta que está 
fazendo um curso de espe-

cialização oferecido pelo BNB 
e que tem se dedicado aos es-
tudos que servirão tanto para 
o trabalho quanto para a vida. 
“Estamos num ambiente que 
nos favorece e que nos possi-
bilita construir caminhos, cres-
cer, e isso faz toda a diferença”. 

No ano que o Banco do 
Nordeste elegeu para ser o da 
‘excelência no atendimento’ a 
pandemia causada pelo novo 
coronavírus tornou o desafio 
ainda maior. O esforço para 
dar suporte mais imediato, 
principalmente aos micro 
e pequeno empresários e 
empreendedores informais, 
fortemente atingidos pela 
crise, mostrou que as estra-
tégias pensadas pela institui-
ção funcionam e quando os 
clientes têm as necessidades 
supridas, os colaboradores 
também ficam satisfeitos. 
“Nós criamos metodologias e 
mecanismos para atender os 
clientes de forma virtual para 
não deixar de oferecer crédi-
to”, explica Joscélia Cavalcan-
te, que trabalha no BNB há 
16 anos e hoje é gerente do 
Crediamigo na Paraíba. Para 
a funcionária, que começou 
como analista bancária, o selo 
concedido pela GPTW é mais 
que merecido. “É uma empre-
sa transparente com o públi-
co e com o funcionário, além 

do que nos possibilita teste-
munhar o crescimento dos 
clientes e o nosso também, já 
que possui um programa de 
crescimento interno muito 
bem definido. Eu tenho muito 
orgulho de trabalhar no Ban-
co do Nordeste”. 

Funcionário de carreira 
do banco, o superintendente 
Estadual do BNB na Paraíba, 
João Nilton Castro Martins, 
falou sobre a importância do 
selo conquistado em um pe-
ríodo difícil para o país e para 
o mundo. “Essa certificação 
representa o empenho da em-
presa em estar alinhada com 
as melhores práticas de ges-
tão administrativa. O ano de 
2020 nos trouxe a pandemia 
e a necessidade de nos adap-
tarmos com segurança para 
estarmos presentes na socie-
dade. Quando o Banco surgiu 
o mundo não era globalizado 
e atualmente estamos na Era 
do Conhecimento. Então, a 
cultura organizacional vai se 
moldando dentro da missão 
a que o Banco se propõe de 
promover o desenvolvimen-
to regional, num conjunto de 
valores organizacionais dos 
quais destaco a governança, 
o compromisso e a ivilida-
de”. O gestor pontuou ainda 
a aplicação de recursos no 
Estado. “Elegemos em 2020 

a excelência do atendimento 
tanto pelo bom tratamento 
quanto pela resolutividade 
das questões que o cliente 
nos apresenta, dentro das 
normas legais estabelecidas. 
A partir das diretrizes do Go-
verno Federal o banco passou 
a operar com o Fundo Consti-
tucional de Financiamento do 
Nordeste (FNE) Emergencial 
e a Paraíba, por exemplo, vem 
superando as metas previstas 
de aplicação de recursos. Para 
se ter uma ideia, em julho, o 
conjunto das 20 agências da 
Paraíba contratou 127,2%.”

Sobre a instituição
O Banco do Nordeste é 

o maior banco de desenvol-
vimento regional da América 
Latina e diferencia-se das de-
mais instituições financeiras 
pela missão de atuar como 
Banco de Desenvolvimento 
do Nordeste, sendo reconhe-
cido por sua capacidade de 
promover o bem-estar das 
famílias e a competitividade 
das empresas da região.

Está presente em cerca 
de 2 mil municípios, abran-
gendo toda a área dos nove 
estados nordestinos, além do 
Norte de Minas Gerais (in-
cluindo os Vales do Mucuri e 
do Jequitinhonha) e o Norte 
do Espírito Santo.

‘Primeira Chance’ tem inscrições adiadas até o dia 14

As inscrições para o 
Programa estadual Primeira 
Chance, do Governo da Pa-
raíba, foram adiadas até as 
23h59 do próximo dia 14. Se-
gundo o Governo, as empre-
sas teriam que apresentar os 
documentos necessários para 
realização das inscrições até 
hoje. Porém, elas não tiveram 
tempo hábil para concluir 
esta tarefa e precisam estar 
regularizadas. Conforme o 
edital de chamada pública nº 
019/2020 da Secretaria de Es-
tado da Educação e da Ciência 
e Tecnologia (Seect-PB), desti-
nado ao cadastro de entidades 
interessadas em receber esta-

giários bolsistas do Primeira 
Chance serão ofertadas 350 
vagas onde cada organização 
terá direito a uma vaga de es-
tágio.

As empresas receberão 
os estagiários para a carga ho-
rária total de 20 horas sema-
nais. As inscrições para a cha-
mada pública ocorrem desde 
o dia 21 de julho através do 
formulário eletrônico dispo-
nível no site http://primei-
rachance.seect.pb.gov.br/. As 
350 vagas estão distribuídas 
de acordo com a quantidade 
de empresas e alunos inscritos 
no processo seletivo e segue a 
divisão dos cursos: Eixo 1: Tu-
rismo, Hospitalidade e Lazer 
do Litoral (50 vagas); Eixo 2: 
Informação e Comunicação 

(75 vagas); Eixo 3: Agricultu-
ra Familiar (20 vagas); Eixo 4: 
Têxtil, Vestuário e Produção 
de Moda (50 vagas); Eixo 5: 
Indústria e Saúde (30 vagas); 
Eixo 6: Gestão e Negócios (75 
vagas) e Eixo 7: Design e Pro-
dução Cultural (50 vagas).  

O número de bolsas por 
curso está limitado à disponi-
bilidade do banco de talentos. 
Caso a quantidade de empre-
sas seja superior ou inferior a 
de vagas, estas serão redistri-
buídas. Cada entidade pode 
apresentar apenas uma inscri-
ção. As cidades participantes 
do processo são: João Pessoa, 
Pitimbu, Conde, Bananeiras, 
Alhandra, Campina Grande, 
Cajazeiras, Guarabira, Ita-
baiana, Patos, Santa Rita, Ma-

manguape, Cuité, Monteiro, 
Juazeirinho, Santa Luzia, Serra 
Branca, Coremas, Alagoinha, 
Itaporanga, Umbuzeiro, São 
Domingos de Pombal, São 
Bento, Sousa, Bayeux, Santa 
Luzia e Sapé. 

No ato da inscrição, as 
instituições devem apresentar 
documentação relativa à re-
gularidade fiscal e trabalhista, 
tais como: prova de inscrição 
no Cadastro de Pessoas Físi-
cas (CPF) do responsável legal 
ou no Cadastro Geral de Con-
tribuintes (CGC) e Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ); Certidão Negativa de 
Débitos com a Receita Federal 
e Estadual; Prova de regula-
ridade com a Fazenda Muni-
cipal do domicílio ou sede do 

licitante. Elas também preci-
sam estar regulares quanto à 
seguridade social e ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Ser-
viço (FGTS) e comprovar ine-
xistência de débitos perante a 
Justiça do Trabalho. 

As empresas serão clas-
sificadas pelos seguintes cri-
térios: ter contratado esta-
giários nos último três anos, 
tempo de CNPJ ativo e ter de-
positado patentes nos últimos 
dois anos. As classificadas irão 
firmar Acordo de Cooperação 
e Termo de Compromisso com 
a Seect/PB para formalização 
dos estágios e receberão os es-
tudantes cadastrados no Ban-
co de Talentos do programa.

Após a classificação, será 
necessário o envio do contrato 

social da empresa (Microem-
preendedor Individual envia 
o comprovante de MEI), do-
cumentação dos sócios (RG, 
Carteira de trabalho, CNH ou 
Passaporte), comprovante de 
residência de um dos sócios, 
bem como RG, CPF, e-mail e 
cargo do responsável pelo 
acompanhamento do pro-
grama na empresa, além de 
RG, CPF, e-mail, cargo da(s) 
pessoa(s) que farão a super-
visão dos estagiários na em-
presa.

No edital, estão disponí-
veis a lista de documentos e 
procedimentos necessários 
para o processo seletivo. Ele 
pode ser visto no site http://
primeirachance.seect.pb.gov.
br/.

Juliana Cavalcanti 
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com
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De acordo com relatos de comerciantes do local, falta de infraestrutura já causou acidentes com várias pessoas

Caminhar pelo calçadão 
da Miguel Couto, no centro 
de João Pessoa, tornou-se 
uma verdadeira aventura. 
A via, sempre muito movi-
mentada, está tomada de 
buracos. Em alguns trechos 
as pedras da calçada estão 
amontoadas, em outros elas 
nem aparecem mais, deram 
lugar a buracos com terra e 
até lama. É que em alguns 
pontos, a água mina da cal-
çada e empossa, deixando a 
situação ainda mais difícil. 

O ambulante, Alexan-
dre Pereira, perdeu as con-
tas de quantos acidentes já 
presenciou. “Uma senhora 
tropeçou ali e veio bater 
a cabeça aqui, ó, cortou a 
testa e tudo”, detalha o ven-
dedor informal apontan-
do para o emaranhado de 
pedras soltas, que ficaram 
ainda pior depois das chu-
vas. “E um senhor, deficien-
te visual, que também caiu 
na frente da gente! Todo dia 
tem acidente aqui”. 

Difícil para os pedes-
tres. Os mais idosos então, 
custam a atravessar o tre-
cho. Cadeirantes precisam 
de ajuda e sofrem com a falta 
de acessibilidade. O empre-
sário Renan Machado tem 

Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

Calçada esburacada causa 
transtorno no Centro de JP  

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Paraíba: todos os cantos Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Fotos: Teresa Duarte

Se você quer desfrutar do turismo de vivência e experiência na vida, costumes e gastrono-
mia dos índios brasileiros uma boa opção é uma visita a Aldeia São Francisco. Essa é a primeira 
aldeia indígena do município de Baia da Traição, que fica localizado no Litoral Norte da Paraíba, 
vizinho às cidades de Marcação e Rio Tinto, distante aproximadamente 90 km de João Pessoa. 
É uma região bastante visitada, principalmente pela presença de índios Potiguara.

Destino Paraíba

Abrajet

Baia da Traição

FloR DA TRilhA

A Jardineira Flor da Trilha completou cinco anos de passeios no litoral e brejo parai-
bano. Desde o primeiro passeio, realizado no dia 5 de agosto de 2015, na programação 
elaborada pelo município de Bananeiras para a abertura da Rota Cultural Caminho do Frio, 
o charmoso veículo 4x4 vem levando alegria aos turistas em passeios pelos municípios 
de Areia, Serraria e Pilões. A jardineira também faz passeios no litoral para o Litoral Sul, 
Litoral Norte, City Tour, Por do Sol na Praia do Jacaré e para praia de Lucena, fazendo a 
travessia na Balsa de Cabedelo.

João Pessoa
Após quase cinco meses, a praça de alimentação dos shoppings de João Pessoa voltaram 

a funcionar, praticando os protocolos determinados pela prefeitura e autoridades sanitárias. 
A reabertura foi autorizada pelo prefeito da capital paraibana e os locais devem funcionar de 
acordo com as novas regras de flexibilização, ou seja,  limitação a 50% da capacidade local, 
distanciamento de 1,5 metro, disponibilização de álcool gel e a continuidade do uso obri-
gatório das máscaras. O horário estabelecido é o mesmo de funcionamento dos shoppings.

nnnnnnnnnnnnnn

Entre os dias 10 a 13 próximos, vai ser realizado o internacional Meeting Brasil Latin 
América On-line 2020. O evento vai reunir expositores de 10 estados brasileiros com as 
participações de agentes de viagens, executivos de operadoras de Turismo e prestadores 
de serviços de 12 países da América Latina. A Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) 
vai participar no dia 12 (próxima quarta-feira) com uma palestra da coordenadora de 
Marketing, Debora Luna. Durante mais de uma hora, a técnica da PBTur vai capacitar 
profissionais de Turismo latino-americanos sobre os principais atrativos turísticos do 
Destino Paraíba, além de promover troca de experiências positivas com os expositores 
do evento, além de apresentar novos roteiros turísticos e destacar as potencialidades 
do turismo paraibano.

Em comemoração ao aniversário de 435 anos da cidade de João Pessoa a Associação Bra-
sileira de Jornalistas de Turismo seccional Paraíba (Abrajet PB), escolheu, através de votação 
online, os mais importantes bens materiais e imateriais da Paraíba. Os bens imateriais mais 

votados pelos jornalistas associados a 
Abrajet PB foram: Festa do Bode Rei, 
Renda Renascença, Maior São João do 
Mundo, Procissão de Nossa Senhora 
da Penha, Cachaças, Nau Catarineta 
de Cabedelo, Encontro da Consciência 
Cristã de Campina Grande, São João de 
Bananeiras, Fest Aruanda e Festa do 
Rosário de Pombal.

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

dezenas de vídeos e fotos no 
aparelho celular. Nos regis-
tros quedas flagradas pela 
câmera da loja de informáti-
ca e acessórios que possui há 
um ano. Cansado de esperar, 
o empresário fez por conta 
própria a reforma do trecho 

à frente da loja. “Olha aqui 
como estava (mostra as fo-
tos). Isso sem falar na sujeira 
que entrava na loja. A gente 
paga o imposto e ainda tem 
que fazer a calçada”, disse. 

A família de Célia Tei-
xeira possui uma farmácia 

no local há mais de 50 anos 
e viveu os tempos áureos do 
calçadão da Miguel Couto, 
importante via de acesso en-
tre a Lagoa do Parque Sólon 
de Lucena e o Terceirão. A 
empresária está preocupa-
da com a situação. “Temos 

muitos clientes idosos que 
naturalmente já possuem 
dificuldade de locomoção, 
com a calçada nessas con-
dições tudo fica ainda mais 
complicado”. 

A reportagem de A 
União entrou em contato 

com a prefeitura de João Pes-
soa, através da Secretaria de 
Infraestrutura (Seinfra) e do 
Planejamento (Seplan), para 
saber se há algum tipo de 
projeto previsto para o local, 
mas até o fechamento desta 
edição não obteve resposta.

Foto: Marcus Antonius

O problema está ocorrendo no 
calçadão da rua Miguel Couto e 

em, alguns trechos, fica 
impossível transitar



 

‘Quinteto Convida’
Hoje, Quinteto da Paraíba realiza mais uma apresentação ao 
vivo, pela internet, do projeto “Quinteto Convida em Casa”, cujo 
convidado é o músico paulista Toninho Ferragutti. Página 11
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Amor como linguagem universal é o tema da antologia ‘Abissal’, da escritora paraibana Glória Azevedo

Poesia para sair de uma visão 
padrão do heteronormativo

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

A professora de litera-
tura e escritora paraibana 
Glória Azevedo está em reta 
final para o lançamento da sua 
segunda obra. Abissal é um 
livro de poemas de temática 
lésbica, mas que passeia por 
diferentes maneiras de olhar 
o mundo através do amor, a 
linguagem universal, como 
defendida pela autora. O lan-
çamento é pela Editora Au-
tografia e a previsão é de que 
esteja disponibilizado a partir 
de setembro, tanto em forma-
to físico quanto o digital.

A temática, considerada 
pela academia como “subli-
teratura”, é caracterizada por 
temas e autores “periféricos”, 
como mulheres escrevendo 
em abordagem erótica. Para 
Glória, entretanto, esse gêne-
ro não condiz com a varieda-
de proposta que a literatura, 
para além da visão eurocên-
trica, pode oferecer. No caso 
de Abissal, “é uma literatura 
que rompe o padrão da hete-
ronormatividade e heteroafe-

tividade no que se 
refere ao amor, 
de um feminino 
para outro femi-
nino. Tem caráter 
político no senti-
do de que o leitor 
ou a leitora se vê 
diante de uma 
abordagem sobre 
o amor, sobre o 
encantamento, o 
desejo, a tristeza 
e a esperança. E 
é político pois ele 
leva o leitor ou a 
leitora a sair do 
olhar padrão he-
teronormativo e 
provoca um novo 
olhar”, analisa.

A sequência de poemas 
consiste, como aponta Glória 
Azevedo, em 20 anos de es-
critas. Cerca de 105 poemas 
estão em Abissal e neles estão 
caracterizados os sentimen-
tos da autora em palavras 
que definem seu olhar sobre 

o mundo. “Não pensei nele 
como uma forma organizada 
de caixinhas. A escrita é um 
processo mágico e a sele-
ção dos poemas é um pouco 
subjetiva, quase que intuitiva 
mesmo”, explica.

Ainda com visibilidade li-
mitada, a paraibana pretende, 
no novo trabalho, promover a 
literatura de visibilidade lésbi-
ca. “A literatura de forma geral 
é ainda um espaço muito fe-
chado e voltado para o mascu-
lino, que é a elite. Se na prosa 
já é difícil, na poesia a gente é 
ainda mais impedida”.

Entretanto, a nova an-
tologia poética é motivo de 
orgulho para a autora. “Acho 
um livro muito bonito, denso, 
simples, irônico e, ao mesmo 
tempo, com uma certa pro-
fundidade. É a minha forma 
de amar e de como utilizo as 
minhas decepções ao longo 
da vida. Digamos que é até 
pessimista, pois não é de final 
feliz. É o mais próximo do que 
é a vida”, argumenta. 

Essa fuga do padrão de 
finais felizes vem, principal-
mente, de suas referências no 
gênero poético. Nomes como 
Clarice Lispector, Lygia Fagun-
des Telles, Carlos Drummond 
de Andrade, Adélia Prado e o 
paraibano Hildeberto Barbosa 
Filho são os destaques para a 
autora de Abissal. Ao enume-
rar suas referências, Glória já 
emenda uma crítica à produ-
ção e visibilidade LGBTQI+ 
na literatura. Para ela, existe 
uma dificuldade para conhe-
cer outras mulheres que pro-
duzam mais poesia. “Mesmo 
escrevendo poesia de identi-
dade lésbica, reconheço que o 
acesso a esse tipo de autora é 
limitado, principalmente aqui 
no Brasil. Existem norte-ame-
ricanas e inglesas mais conhe-
cidas, mas a minha influência 
maior é brasileira”.

A dificuldade, entretanto, 
já foi maior em outros tempos. 
A popularização da Internet e 
o surgimento de blogs, pági-
nas e fóruns chegaram para 
democratizar e facilitar a visi-
bilidade desse grupo. O extin-

to Orkut e suas comunidades 
permitiram abrir uma porta 
de entrada. “As comunidades 
permitiam uma produção das 
escritoras lésbicas e a criação 
de redes de conhecimento en-
tre as integrantes. Lá foi pos-
sível começar a acreditar em 
alcançar leitores, até que foi 
se popularizando a publicação 
de e-books e surgindo edito-
ras que publicassem autoras 
de temáticas lésbicas, já que 
as mulheres não conseguem 
ganhar reconhecimento nas 
grandes editoras”.

A saída, para Glória Aze-
vedo, foi o surgimento de edi-
toras e tiragens mais modes-
tas. Há também movimentos 
de outros grupos para criação 
de editoras independentes 
que facilitem a publicação de 
outros marginalizados, como 
o de mulheres negras. 

Abissal fala do amor como 
um tema universal, conceito 
defendido pela autora, algo 
como um alimento que  a gen-
te produz e consome, indo 
além da visão de amor eróti-
co, mas em uma proposta de 
olhar romântico para o mun-
do. “Em relação à nossa pro-
fissão, às relações de amizade, 
aos animais, à natureza. Nós 
somos alimentados por esse 
amor. É o nosso olhar sobre o 
mundo, sobre nós mesmos e 
sobre a carência de amar e ser 
amado”, menciona.

Glória Azevedo afirma 
ainda que o livro passeia pelo 
amor não correspondido e na 
crença da longevidade das re-
lações amorosas. “O amor é o 
principal combustível da poe-
sia, é o que nos move”.

Com lançamento para setembro e 
com cerca de 105 poemas, obra 
tem como objetivo promover a 
literatura de visibilidade lésbica, 
na qual os sentimentos da autora 
estão em palavras que definem seu 
olhar sobre o mundo

Imagem: Divulgação

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da

Editora Autografia

Por uma literatura sem nichos específicos
Encaixar, por exemplo, a 

coletânea Abissal no errôneo 
termo “subliteratura” faz re-
ferência à contracorrente da 
linha tradicional de editoriais 
de grandes revistas, grandes 
editoras e da academia. “É uma 
classificação que surge da ideia 
estabelecida pela academia. 
Eu, dentro de minha pequena 
arrogância, acredito que o meu 
livro não caiba apenas para o 
nicho de poesia lésbica. Ele é 
poesia, e só”, justifica Glória 
Azevedo. “Mas a gente classifica 
em ‘subliteratura’ porque é um 
ato político, para que provoque 
a curiosidade, seja visto e possa 
ser discutido. É um termo des-
necessário, mas a gente precisa 
utilizar”, explica. 

Atualmente estão surgindo 
alternativas para os gêneros 

literários de grupos diversos, 
mas essa também não é a so-
lução, como ela defende. “Exis-
tem muitas curadorias peque-
nas, páginas de escritoras que 
estão publicando nesse nicho, 
mas sou contra. Espero que a 
gente possa caminhar para que  
a literatura se torne apenas 
literatura. Sem ser direcionada 
a nichos específicos. A nossa 
forma de resistir é divulgando 
como é possível, conseguindo, 
através de amigos, editores, 
contatos que tenham uma vi-
são mais política e democrática 
sobre a arte, para podermos 
caminhar para conquistar o 
nosso espaço aos poucos”.

Glória Azevedo planeja, 
com seu novo livro, estabele-
cer um olhar contemporâneo, 
político e social além do que 

está definido como padrão, 
assim fez com o seu antecessor, 
Oficina do Vagaroso Tempo, 
uma antologia de contos. Para 
seu primeiro lançamento, ela 
distribuiu o livro entre amigos 
e familiares e observou um 
desconforto devido ao tema, 
apesar de não ter caráter pro-
priamente erótico, como ela re-
força. “É um livro extremamente 
politizado e percebi que ele 
provocou vergonha entre meus 
amigos e parentes, como algo 
que devesse ser escondido”, re-
vela. “Ao mesmo tempo, outras 
pessoas me relataram como se 
emocionaram lendo”.

Após Abissal, Glória Azeve-
do pretende dar continuidade 
aos seus próximos projetos: 
uma novela e um livro teórico 
sobre literatura.

Primeira publicação 
da autora, ‘Oficina 
do Vagaroso Tempo’ 
é uma antologia 
de contos que vem 
estabelecer um olhar 
contemporâneo, 
político e social além 
do que está definido 
como padrão

Nononononononon
Nononononononono
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Colunista colaborador

Anatomia é destino. Foi Freud quem disse isso.
Eu nunca gostei de futebol. Nem por isso dei-

xei de brincar com a meninada da rua. O campinho, 
com aquelas travas  de madeira, ficava bem entre a 
minha casa e a escola. Às vezes, a molecada toda se 
juntava para limpar, tirar o mato. Eu estava junto, 
mas na hora de jogar, não. Das outras brincadeiras 
tomava parte, menos do futebol. Desse eu fugia. Não 
sabia jogar, não me interessava. Isso com o tempo foi 
ficando quase fóbico. Quando se decidia que era dia 
de jogo, eu voltava pra casa, pro quintal, pros livros. 
As poucas tentativas de jogar foram desastrosas. E 
só tentei, porque não gostar de futebol fazia de mim 
uma aberração. Um garoto que não gostasse de fute-
bol estava traíndo a sua anatomia de menino. 

– mulherzinha, mulherzinha... Era o coro quando 
me recusava a jogar. 

A relação com a meninada era divertida, apesar 
disso. E, à noite, o jogo mudava. Na calçada, na frente 
da minha casa, todo mundo junto, adultos ali por per-
to, alguém pedia:

– Nelson, conta uma história!
Eu adorava contar as histórias dos livros que 

lia. O Gato de Botas, Os Quatro Bichos Músicos (Os 
Músicos de Bremen), Aladim e a Lâmpada Mágica, 
Largo, Comprido e Vista Aguda. E o clímax... as his-
tórias de “malassombro” (essas eu ouvia dos tios, 
na casa da minha avó).

Parece que era bom nisso, porque a turminha 
prestava uma atenção danada. Reagia, batia pal-
ma, ficava arrepiada. E um ou outro adulto apare-
cia para ouvir também.

Tinha um menino, de outra rua, que costumava 
vir pra o futebol do campinho. Era o melhor jogador, 
conhecido por ser briguento, valente, invocado. E era 
calado. Ninguém o ouvia  dizer nada. Não me lembro 
o seu nome. Mas tinha um certo medo e me sentia in-
ferior a ele. Parecia um índio, cabelos lisos, pretinhos. 
Me olhava de rabo de olho, com raiva, me parecia, por 
eu ser o traidor do mundo masculino.

Um dia, eu estava indo para a  escola, passan-
do pelo campinho, e lá vem ele na minha direção. 
Apareceu não sei de onde. Gelei, pensando que iria 
ser agredido.

Ele chegou do meu lado, me passou uma grava-
ta pelo pescoço com o braço, me puxou e disse com 
a voz espremida:

– Eu quero ‘sê’ seu amigo, eu quero ‘sê’ seu amigo... 
(Sinto  vontade de chorar quando lembro.)
Disse isso e saiu correndo. 
Fiquei ali parado, do lado da trava no campinho 

deserto, sem reação.
Depois disso, quando eu contava histórias na cal-

çada, ele se juntava à roda, atrás de algum menino e 
ficava ali, meio escondido, prestando atenção. 

Nessas noites, era para ele que contava a história.
De vez em quando, numa hora mais interessan-

te, enfatizava o momento, olhando pra ele, que ria 
um milímetro e baixava o olho. E era assim que a 
gente era amigo. 

Um dia ele sumiu na poeira da vida. 
Ainda hoje, quando dou uma caminhada na 

praia, se tem um grupo jogando futebol, sinto um frio 
na barriga e faço de conta que não vejo, se a bola es-
capa na minha direção. Morro de medo de um chute 
desastrado na tentativa de devolvê-la ao jogo.

E continuo gostando de contar histórias. Tem até 
umas que eu queria ter inventado, como por exem-
plo, a História de Sheila, a Menina Perdida na Floresta 
– que um dia me foi confidenciada – ou O Romance de 
Rafael Trovão e a Filha de Maria Machado, porque ouvi 
esses nomes, e pensei: – Que personagens!

Se conto isso agora foi porque minha amiga Vitó-
ria Lima me provocou com esta linda foto abaixo, que 
me fez lembrar daquele menino arredio de quem eu 
tinha medo, mas que só queria ser meu amigo.

Anatomia é 
Destino?

Barros
nelsonrbarros@gmail.com

Nelson

Foto: José Luz Bittar/Divulgação

Aventuras de universitárias é 
o mote da série ‘Dias Gigantes’

Três amigas britânicas e suas aven-
turas e desventuras na universidade. 
Essa é basicamente a trama da série em 
quadrinhos Dias Gigantes, escrita por 
John Allison. Romances mal resolvidos, 
tramas político-estudantis e até um se-
questro por uma falsa curandeira vin-
gativa estão nas histórias que compõem 
os três primeiros volumes da série, lan-
çados no Brasil pela Devir. Allison vinha 
numa pegada sobrenatural em sua HQ 
anterior, Scary Go Round, e mudou o tom 
em Dias Gigantes.

“Precisava usar o espaço para contar 
histórias do cotidiano em uma HQ de 22 
páginas e terminar a trama em cada edi-
ção”, conta o roteirista norte-americano, 
em entrevista para A União. “Não havia 
espaço para temas complicados de fanta-
sia – precisava explorar os personagens 
de uma maneira honesta”.

Para isso, ele criou duas novas perso-
nagens – a durona Susan Ptolemy e a ingê-
nua Daisy Wooton – para se uni-
rem a outra, egressa de Scary 
Go Round: a gótica e rainha do 
drama Esther de Groot. 

“Não mudei Esther, mas 
ela cresceu como persona-
gem em Dias Gigantes. Em 
Scary Go Round, ela não ti-
nha espaço para se desen-
volver muito. Era apenas uma 
garota gótica feliz que gostava 
de ter problemas. Ou colocando 
o namorado em apuros”, explica 
John Allison.

A narrativa de Dias Gigantes, 
como gibi, tem uma particularidade: 
quase todas as páginas concluem uma 
cena ou, ao menos, um diálogo. Lembra 
as tiras dominicais com histórias sequen-
ciadas dos jornais. Ele conta que isso vem 
de seu trabalho em webcomics. “Publica-
va apenas uma página por dia, e gostava 

de fazer a página parecer completa, mes-
mo quando fazia parte de uma história 
mais longa”, diz. “Gosto da integridade de 
uma história em quadrinhos de jornal. 
Aumentei as cenas muito rapidamente, 
embora nunca exista mais do que qua-
tro páginas por cena, mas ainda gosto de 
manter as páginas independentes”.

A webcomic evoluiu para uma minis-
série em seis edições pela Boom! Studios, 
que ocupa o primeiro volume e metade 
do segundo e é ilustrada por Lissa Trei-
man. O visual excelente é um detalhado, 
muito expressivo e deliciosamente cartu-
nesco. A partir do número 7, Max Sarin 
assume o traço, com desenhos menos 
sofisticados e inspirados – tanto nas ex-
pressões como nos cenários. Mas o rotei-
ro de Allison continua ótimo.

“Eu me inspirei mais na estrutura 
das grandes comédias norte-america-
nas – Seinfeld, Cheers, Taxi, muito mais 
que a comédia britânica, mas obvia-
mente eu também absorvi muito disso 
ao longo dos anos”, conta o roteirista. 

“O humor britânico tem 
muitos lados; pode ser 
absurdo, cruel, gentil ou 

surreal. Não sei se há algo de 
especial em comparação 
com outros países de língua 

inglesa. O povo britâ-

nico mudou muito desde que nasci e a 
comédia também mudou”.

No total, foram 54 edições de Dias 
Gigantes, mais quatro especiais, reunidas 
depois em 16 álbuns. A série foi indicada, 
por essas edições publicadas no Brasil, a 
dois prêmios Eisner em 2016 (Série Limi-
tada e Roteirista/Artista) e quatro Har-
vey (Nova Série; Novo Talento para Lissa 
Treiman; Publicação Gráfica Original para 
Jovens Leitores; Série Limitada ou Contí-
nua). Ganharia dois Eisner em 2019 (Série 
Contínua e Publicação de Humor).

Imagens: Divulgação

Três primeiros álbuns já saíram no Brasil da obra inspirada na estrutura de grandes comédias norte-americanas como ‘Seinfeld’, ‘Cheers’ e ‘Taxi’

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da

Editora Devir

Protagonistas britânicas, 
romances mal resolvidos e 
tramas político-estudantis

Com o título, roteirista John Allison já ganhou o 
Prêmio Eisner em várias categorias, em 2016 e 2019
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O ‘IC para Crianças’ é um 
conjunto de atividades on-li-
ne desenvolvidas pelo Itaú 
Cultural para que as crian-
ças e suas famílias tenham 
boas opções de divertimento 

dentro de casa durante este 
período de restrição das ati-
vidades sociais.

Hoje entra nessa grade, 
às 11h, o projeto ‘Expedição 
Brasiliana’. Realizado pelo 

Núcleo de Educação e Rela-
cionamento da instituição, 
ele se inspira na Coleção 
Brasiliana. Os itens lá exibi-
dos retratam o país desde a 
chegada dos colonizadores 
e percorrem cinco séculos, 
mostrando diversas histó-
rias do Brasil, e servem de 
parâmetro para a viagem 
da garotada.

Cada vídeo tem, em mé-
dia, 15 minutos de duração, 
e também são transmitidos 
em Libras e com legendas. Os 
episódios são acompanhados 
de um texto complementar 
para quem quiser se apro-
fundar no tema apresentado, 
além de sugerir brincadeiras 
e apontar links relacionados 
para ampliar a pesquisa com 
outras referências. 

Na estreia, os educado-
res ensinam a fazer uma mala 
de viagem, utilizando uma 
caixa de sapatos e outros ma-
teriais disponíveis em casa, 
como papel e cola. A intenção 
é deixar que cada um custo-
mize como quiser seus obje-
tos, soltando a imaginação.

Educadores ensinam a fazer uma mala de viagem utilizando materiais caseiros

‘Expedição Brasiliana‘

Vídeos incentivam atividades infantis 
Foto: Divulgação

Renato Félix
Especial para A União

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do

Itaú Cultural



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 7 de agosto de 2020 11
Cultura

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Audaci Junior

Quinteto da Paraíba se apresenta, 
via internet, com Toninho Ferragutti

Será transmitida a se-
gunda edição do projeto 
‘Quinteto Convida em Casa’ 
nesta sexta-feira. Realizada 
pelo Quinteto da Paraíba em 
parceria com o Terraço Cul-
tural Virtual da Adufpb, o ví-
deo ao vivo pode ser acessa-
do gratuitamente no canal do 
Youtube da instituição a par-
tir das 18h. Participa como 
convidado de hoje o acordeo-
nista Toninho Ferragutti.

Após uma primeira edi-
ção com Xangai, Xisto Medei-
ros afirma estar animado com 
a transmissão de hoje. “Nos-
so último show com público 
presencial havia sido com 
Escurinho, em Jacumã, em 
janeiro deste ano, ainda em 
comemoração dos nossos 30 
anos completados em setem-
bro de 2019. Passamos o ano 
inteiro realizando as apresen-
tações de aniversário”, lem-
bra. “Como somos um grupo 
de câmara e precisamos nos 
apresentar juntos, pensamos: 
Como fazer algo que é essen-
cialmente em grupo, separa-
dos? Se tivessem perguntado 
isso antes eu duvido que al-
guém pudesse pensar nessa 
possibilidade. Mas precisa-
mos nos adaptar”.

O ‘Quinteto Convida em 
Casa’ é um desdobramento do 
formato que acontecia desde 

2016, presencialmente, com 
apresentação musical e bate
-papo. Ao todo, o grupo reali-
zará seis edições, na primeira 
sexta-feira de cada mês, com 
término da temporada em 
dezembro. Como essência do 
projeto, está a participação de 
um cantor ou instrumentista 
convidado em cada edição, 
revisitando a própria obra ou 
homenageando outros nomes 
da música.

 Agora, o formato conta 
com apresentações ao vivo e 
pequenos vídeos de comen-
tários variados com media-
ção ao vivo. “Toninho toca 
algo da casa dele, em São 
Paulo, e eu toco uma música 
aqui em casa. Nesta edição, 
ele vai apresentar ‘Choro de 
Cordel’, em homenagem aos 
90 anos do Mestre Sivuca”, 
explica Xisto.

O formato on-line, por-
tanto, democratiza o acesso 
às apresentações do projeto, 
o qual é defendido por Xis-
to. “Tem um alcance muito 
maior, possibilita que o pú-
blico veja ao vivo ou quando 
puder, e é gratuito. No dia da 
primeira edição a gente já su-
perou as duas mil visualiza-
ções e, depois de alguns dias, 
alcançamos as 3.500”.

Xisto Medeiros defen-
de o isolamento social en-
quanto não existe cura para 
o novo coronavírus. “Depois 
de um tempo, vai ficando 

cada vez mais complicado. A 
necessidade de ter um con-
tato só aumenta, e através da 
live a gente consegue mini-
mizar um pouco, mesmo que 
lendo os comentários”.

Toninho Ferragutti é 
considerado atualmente um 
dos mais talentosos acor-
deonistas do Brasil. Ele con-
ta com uma extensa lista de 
participação em CDs e shows 
de grandes nomes da MPB e 
do exterior, bem como indica-
ções ao Grammy Latino e aos 
prêmios Tim, Governador do 
Estado de São Paulo e Prêmio 
da Música Brasileira. 

Para Xisto, é inexplicá-
vel se apresentar com ele. 
“Eu sou muito suspeito para 
falar porque, em primeiro 
lugar, eu sou fã. Acho ele um 
dos músicos mais incríveis 

e competentes da música 
brasileira. É um músico que 
nasceu para isso no grau 
máximo e, como se isso não 
bastasse, ele é um estudioso 
diário e vive a música inten-
samente. Por isso ele é o cara 
que é e demonstra essa gran-
diosidade excepcional”, enal-
tece o paraibano.

Música

Recentemente, li uma entrevista do filóso-
fo esloveno Slavoj Zizek, concedida em 2018 
ao jornal El País, na qual ele afirmava que “as 
pessoas estão dopadas, adormecidas. É preci-
so despertá-las”. Coincidentemente no mesmo 
dia folheei e li alguns artigos publicados no li-
vro on-line Quarentena: reflexões sobre a pan-
demia e depois e lá, novamente, estava o Slavoj 
com um tom sarcástico em seu artigo intitu-
lado O compromisso em Samarra: um novo uso 
para algumas  piadas  antigas. Sua  opinião é 
bem coerente para esse período de  pandemia, 
principalmente quando traz à tona a inevita-
bilidade da morte e o fato de que tentar se 
libertar ou fugir, apenas aperta seu controle, 
ideia essa, presente no conto popular árabe 
Compromisso em Samarra, citada pelo filósofo 
em seu artigo.  

Na história recontada por W. Somerset 
Maugham a morte diz: “Havia um mercador 
em Bagdá que enviou seu servo ao mercado 
para comprar provisões. Pouco depois o ser-
vo voltou, pálido e trêmulo, e disse: Mestre, 
agora mesmo, quando eu estava no mercado, 
fui empurrado por uma mulher da multidão; 
quando me virei, vi que era a Morte que me 
havia empurrado. Ela olhou para mim e fez 
um gesto de ameaça; ora, empreste-me seu 
cavalo e eu cavalgarei para longe desta cidade 
e evitarei meu destino. Irei para Samarra, e lá 
a Morte não me encontrará. O mercador em-
prestou-lhe seu cavalo e o servidor montou, 
fincou as esporas nos flancos dele e se foi tão 
rápido quanto o cavalo podia galopar. Então o 
mercador desceu ao mercado, me viu no meio 
da multidão e veio até mim, dizendo: por que 
você fez um gesto de ameaça para meu servo, 
quando o viu esta manhã? Aquele não foi um 
gesto de ameaça, respondi, foi apenas um mo-
vimento  de  surpresa. Fiquei  espantada  ao  
vê-lo em Bagdá,  pois esta noite eu tinha um 
encontro marcado com ele em Samarra.” 

Fiquei me questionando o quanto em pleno 
século 21, as pessoas estão adormecidas para 
uma questão tão natural da vida que é a morte 
e até que ponto estão dispostas a entregar sua  
liberdade  a  troco  de  uma  moratória  supos-
ta.  Montaigne  em  um  de  seus  Ensaios,  tão 
obstinado a atualidade e bem mais a atempo-
ralidade, diz que “é incerto onde a morte nos 
espera, esperemo-la em toda parte. Meditar 
sobre a morte é meditar sobre a liberdade”.  

Morte  e  a  liberdade  estão  interligadas  
na  filosofia  de  Montaigne,  o  que  aponta  um 
caminho a ser trilhado para entender o agir 
humano atual. É comum na tradição filosófica 
ocidental essa intensa procura por uma fun-
damentação do agir humano. Nesse aspecto, 
para Montaigne, aprender a morrer é fator 
intrínseco para uma boa morte, no qual é ca-
racterizado por um salto em que damos do vi-
ver ao perecer, sem desprezo da vida como ele 
mesmo nos diz: “O saber morrer nos liberta de 
toda sujeição e coerção”. Contudo, para lá dos 
livros, melhor mesmo é observar esse agir hu-
mano que está nas ruas. Ontem ri, quando na 
praia vi inúmeros cachorros passeando com 
seus donos de focinheira. A ordem das pala-
vras não altera o sentido. 

Saudade do meu Sertão.

Filosofando

em destaque
Crônica

Amanda K.
amandak.coluna@gmail.com

Colunista colaboradora

Slavoj Zizek: “As pessoas estão dopadas, adormecidas. É preciso despertá-las”
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‘Ovniska’ está circulan-
do pela Internet. Através do 
canal do grupo Parahyba Ska 
Jazz, é possível mergulhar no 
novo single do grupo, que 
conta com som instrumental 
e vídeo com uma compilação 
de aliens, ovnis e materiais 
misteriosos relacionados aos 
seres de outros planetas. O 
grupo pretende lançar mais 
um single e um álbum ainda 
neste ano.

“A música tem sete mi-
nutos, é densa, tem solos bem 
espaçados, é bem segmenta-
da. Ela vai em um segmento 
mais raiz do ska. O público 
está gostando muito, basi-
camente quem gosta de ska, 
está curtindo bastante”, diz o 
tecladista Renato Oliveira.

Além dele, integram 
o grupo Alysson Ramalho 
(trompete), Rodrigo Mar-

ques (saxofone), Sandro Ro-
drigo (trombone), Francisco 
Vasconcelos (bateria), Ever-
ton Gugui (contrabaixo) e 
Alysson Jorge (guitarra).

A banda começou o pro-
cesso do álbum em janeiro e 
a pós-produção das canções 
previamente gravadas já foi 
feita durante a quarentena, 
mas ainda há músicas para 
gravação, que ainda não fo-
ram concluídas devido ao 
distanciamento social. 

Renato Oliveira diz que 
os lançamentos deste ano 
são um marco. “Pretendemos 
possibilitar que esse som cir-
cule em todas as pistas. Essa 
é a missão”.

Por enquanto, até o fim 
do ano, a Parahyba Ska Jazz 
deverá seguir com a comu-
nicação virtual como prin-
cipal meio de divulgação 
de seu trabalho. “Produzi-
mos alguns vídeos casei-
ros em mosaico e estamos 

nos organizando para fazer 
mais, mas como estamos 
isolados, está meio deva-
gar. Mas os vídeos são de 
interpretação de clássicos 
do ska e estamos animados 
com esse projeto”, comenta 
o tecladista.

Está sendo finalizado 
também uma parceria, com 
o mesmo formato em vídeo 
com formato de mosaico, 
com a Brasília Ska Jazz, que 
deve ser lançado em breve.

Músicos pretendem lançar mais um single e um álbum ainda este ano

Parahyba Ska Jazz

Grupo lança single com base em sci-fi

Foto: Alessandro Potter/Divulgação
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Através do QR Code acima, 
acesse o canal no Youtube 

da Adufpb

Grupo paraibano realiza seis edições com convidados virtuais, sempre na primeira sexta-feira de cada mês, com término da temporada em dezembro

Ferragutti tocará ‘Choro de Cordel’, em homenagem aos 90 anos de Sivuca

Foto: Opido/Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal no Youtube 

do Parahyba Ska Jazz



Apesar da pandemia, a comercialização acontece por meio das redes sociais e pelas feiras do agricultor da Empaer

Produtores familiares superam 
a crise com o apoio do Estado

Numa ação do Governo 
do Estado, por meio da Em-
presa Paraibana de Pesqui-
sa, Extensão Rural e Regula-
rização Fundiária (Empaer), 
agricultores familiares se-
guem comercializando seus 
produtos, apesar dos impac-
tos gerados pela pandemia 
da covid- 19, que tem trazi-
do grandes mudanças na re-
lação agricultor, consumidor 
e assistência técnica rural. 

Tomando todas as pre-
cauções recomendadas pe-
las autoridades de saúde na 
prevenção do contágio da 
doença, a comercialização 
acontece por meio das redes 
sociais e pelas feiras do agri-
cultor da Empaer, espalha-
das em vários municípios do 
Estado.

De acordo com o diretor 
de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural da Empaer, Jef-
ferson Morais, a empresa tem 
intensificado o planejamento 
dos agricultores no tocante à 
produção agrícola. Um exem-
plo é a fruticultura, que tem 

se destacado com vendas ga-
rantidas na Paraíba, em es-
tados vizinhos e no exterior. 
Entre as frutas mais comer-
cializadas estão abacaxi, la-
ranja, goiaba, coco e caju. 

O sistema de produção 
adequado, o beneficiamen-
to e os ensinamentos de 
boas práticas têm contribu-
ído para alavancar, também, 
a venda dos produtos da 
agroindústria e, com isso, 
aumentar a renda dos agri-
cultores familiares. Para fa-
cilitar o acesso do agricultor 
ao mercado, a Empaer busca 
contato permanente com os 
órgãos reguladores a fim de 
formalizar o credenciamen-
to desses empreendimentos. 

Otimista, Jefferson Mo-
rais adiantou que a safra 
agrícola deste ano será re-
corde. Ele afirma que “mes-
mo diante da pandemia, 
conseguimos intensificar a 
produção de grãos, de horti-
frutigranjeiros e de criações, 
atendendo nossos agriculto-
res de forma remota”.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 7 de agosto de 202012
Diversidade

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira

Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | colaborador

Além das feiras do agricultor em vários municípios, a produção agrícola também está sendo vendida para estados vizinhos e também o exterior

Foto: Secom-PB

Por agendamento

Semob-JP terá atendimento 
presencial segunda-feira

A Superintendência de 
Mobilidade Urbana de João 
Pessoa (Semob-JP), retoma, 
na próxima segunda-feira 
(10), o atendimento pre-
sencial na sede do órgão, no 
bairro do Cristo. O trabalho 
vai funcionar das 8h às 13h 
por meio de agendamento, 
evitando aglomerações, e 
foca em dois tipos de serviço: 
a solicitação, renovação e re-
tirada de credenciais de esta-
cionamento e a identificação 
de condutor fora de prazo.

O agendamento já deve 
ser feito por meio do telefone 
3218-9348. Na data e horário 
marcado, o usuário deve com-

parecer ao local portando 
toda a documentação neces-
sária para o seu atendimento. 
No local todas as regras de 
proteção estarão sendo segui-
das, como a disponibilização 
de álcool em gel e o distan-
ciamento físico recomendado 
pelos órgãos de saúde.

A solicitação e renova-
ção das credenciais de es-
tacionamento para idosos 
e pessoas com deficiência 
pode ser feita pelo Fale 
Conosco, no portal da Se-
mob-JP (servicos.semobjp.
pb.gov.br). A retirada da 
credencial, no entanto, pre-
cisa ser feita presencial-

mente pelo próprio usuário 
munido de documento ori-
ginal com foto.

A identificação de con-
dutor infrator, por sua vez, 
serve para oficializar o moto-
rista que cometeu a infração 
de trânsito quando não se 
trata do proprietário do veí-
culo. Dessa forma, é possível 
redirecionar a perda de pon-
tos na CNH e a multa a ser 
paga. O serviço estará dispo-
nível presencialmente para 
condutores que perderam o 
prazo até o dia 18 de março. 
Depois disso, os prazos fo-
ram suspensos em decorrên-
cia da pandemia.

O juiz do trabalho Lin-
dinaldo Marinho, da Central 
de Arrematações do Tribu-
nal do Trabalho da Paraíba, 
assinou nesta quinta-feira 
(6) o auto de arremata-
ção no processo 0000148-
64.2017.5.13.0022 relativa-
mente à venda judicial do 
imóvel denominado “Condo-
mínio Residencial Mussulo 
Beach Resort”. O bem com-
preende  terreno com uma 
área  total  de  85.147,25m2, 
102 unidades habitacionais e 
diversas áreas comuns.

O imóvel foi arrematado 
pela empresa Alliance João 
Pessoa 23 Construções SPE 
Ltda., que ofereceu o maior 
lance, compreendendo a 

quantia de R$ 7.540.000,00, 
sendo 25% a título de sinal e 
o saldo em 30 parcelas men-
sais atualizadas monetaria-
mente pelo IPCA-E, perma-
necendo o imóvel hipotecado 
até a quitação da dívida.

O valor da venda do 
imóvel destina-se à quitação 
das dívidas trabalhistas de 
cerca de 200 processos ajui-
zados por ex-empregados do 
Resort, em tramitação peran-
te o TRT-PB.

Resort Mussulo é arrematado 
em leilão por R$ 7,5 milhões

ilberto Gil (foto) - um dos pou-
cos artistas brasileiros a levar 
com leveza e sinceridade as coi-
sas holísticas - é essencialmente 

um filósofo. 
       Gil foi o convidado do programa “Con-

versa com Bial”, de Pedro Bial, de anteon-
tem, no Canal Brasil. 
       A morte foi o principal assunto da 

conversa e sobre isso, o cantor destacou: 
“Meu pai era médico, atendia muita gente 
doente, muita gente falecia, participei de 
muitos enterros. Eu tinha logo cedo uma 
percepção que aquilo fazia parte da vida, 
que o fim da vida só há porque houve o 
começo dela. A finitude é uma coisa que 
precisamos lidar”.     
       “Não tenho medo da morte, mas sim 

medo de morrer”, disse o compositor de 
78 anos. Após refletir na meditação, Gil 
concluiu que em dado momento a morte 
torna-se necessária na vida das pessoas.                   

nnnnnnnnnn

        Antes que receba a primeira pedra 
atirada por algum desses auto-iluminados 
acadêmicos que transitam em corredores 
universitários, observo que filosofia, neste 
tumultuado século 21, não é mais uma coi-

O perfil existencial de Gilberto Gil
sa do domínio absoluto de quem carrega 
“o diploma de filósofo”, de quem escreve e 
publica obras e obras na área.
       Millôr Fernandes foi um dos maiores 
filósofos do País. Contestar? Como?
       Filosofia hoje é a soma da simplicidade 
do(s) sere(s) justamente quando respeita-
se o tal do holismo como tendência, que se 
supõe seja própria do Universo, a sinteti-
zar unidades em totalidades organizadas.
       Uma questão holística: filosoficamente 
cantando, escrevendo e falando, 
       Gilberto Gil continua como o que há de 
único e permanente na filosofia, não obs-
tante as divergências e até contradições 
entre os sistemas. 
       Ele é um dos representantes da filoso-
fia perene.
       Pode-se até voltar a Aristóteles para 
compreender que o autor de “Parabolica-
mará” e “Não tenho medo da morte” vive  
caminhando pelo oceano de que as tais 
“fotografias” das coisas ditas divinas são 
primeiras, imutáveis e separadas, enquan-
to são mesmo eternas, mutantes e homo-
gêneas.

nnnnnnnnnn

       Transcrevo a seguir um trecho signifi-

G cativo de uma entrevista de Gilberto Gil:
       “O importante hoje é o dia transcorrer 
para tudo e para todos ao meu redor e 
dormir um sono para mim. Hoje, eu silen-
cio com mais quietude para ouvir o baru-
lho do mundo, para compreendê-lo. Talvez 
minha última grande obrigação, em que 
ainda sou tentado a comprometer o ego, 
é a produção da boa morte. Passo a vida 
tentando me livrar do mal. Como eu disse 
numa música, ‘se a morte faz parte da vida 
/ se vale a pena viver / então, morrer vale 
a pena’. Esse é o haikai que definiria meu 
perfil existencial hoje”,
       As “questões” levantadas por 
Gil na travessia vida-morte (e, por 
que não, morte-vida, e, por que 
não, morte-morte ou vida-vida?) 
explodem bem nestas suas pala-
vras de simplicidade filosófica: “Se 
eu estou cada vez mais envolvido 
no processamento da minha morte, 
em viver bem para morrer melhor, 
então eu vejo a morte do meu 
filho”.
       (Lembro do filho de Gil, o 
baterista Pedrinho, precocemente 
morto num acidente de automó-
vel, e do meu pai, Sebastião, que 
suicidou-se inexplicavelmente, mas 

       Voltando a Gil: “Claro que há muita dor, 
como há no dentista que eu fui na semana passa-
da. É a mesma coisa, só que uma é física e outra 
é moral, e eu sou mais corajoso para a dor moral. 
Um corte na mão por uma lâmina de barbear me 
assusta mais do que uma humilhação”.

nnnnnnnnnn

       As pessoas mais infelizes são as que só com-
preendem infinito e eternidade para a frente; não 
aceitam infinito e eternidade para trás. Isso traz in-
felicidade constante, quando as infelicidades devem 
ser circunstanciais para melhorar o nosso largo e 
aprendizado cósmico. Basta sentir o quanto é curto 
o tempo que  adotamos e que nos dividem em fusos 
horários enquanto a Terra gira em torno do Sol.

Valor recebido pelo Mussulo será destinado a dívidas trabalhistas
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Juntando os cacos
Após a eliminação nas semifinais do Campeonato Paraibano e as perdas 
das vagas na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil do ano que vem, o 
único foco do Botafogo agora é a Série C do Brasileirão. Página 16
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Ainda neste mês de agosto, a Justiça Eleitoral vai decidir se amplia o horário de votação devido à pandemia

Dados divulgados on-
tem pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) mostram que 
147.918.483 eleitores brasilei-
ros estão aptos a votar nas Elei-
ções 2020. A Paraíba registra 
2.966.759 eleitores. De acordo 
com o TSE, o número de eleito-
res cresceu 2,66% em relação 
às últimas eleições municipais. 
O Estado do Amazonas foi o que 
apresentou maior crescimen-
to na quantidade de eleitores 
(7,88%). O único Estado que 
teve redução foi Tocantins, que 
tinha 1.037.063 eleitores e ago-
ra tem 1.035.289.

Esses eleitores vão eleger 
novos prefeitos e vereadores em 
5.569 municípios espalhados 
pelo país no pleito marcado para 
o dia 15 de novembro. Apenas 
o Distrito Federal e Fernando 
de Noronha não participam das 
eleições municipais. Os eleitores 
brasileiros que estão registrados 
para votar no exterior também 
não participam desse pleito, 
uma vez que o voto em trânsito 
só ocorre nas eleições gerais.

O número oficial de eleito-
res foi anunciado na manhã de 
ontem pelo presidente do TSE, 
ministro Luís Roberto Barroso, 
durante entrevista coletiva. O 
Repositório de Dados Eleitorais 
(RDE) bem como a página com 
as estatísticas do eleitorado fi-

carão disponíveis com a atuali-
zação a partir de hoje.

Horário de votação
O horário da votação nas 

eleições do dia 15 de novembro 
deverá ser mesmo ampliado para 
as 18h e, possivelmente, para as 
20h, com um período da manhã 
(das 8h às 11h), em face da pan-
demia podendo ser dedicado ao 
atendimento de idosos e pessoas 
enquadradas no grupo de risco.

Essa é uma das orientações 
que o Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), já vem repassando aos 
Tribunais Regionais, inclusive ao 
TRE paraibano, mas com a adver-
tência de que essas modificações 
ainda estão sendo estudadas e 
avaliadas com o apoio de especia-
listas técnicos e da área da saúde.

Segundo José Cassimiro Jú-
nior, secretário de tecnologia da 
informação do TRE-PB, os de-
talhes dessas mudanças serão 
divulgados assim que forem con-
firmados pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, o mesmo ocorrendo 
com relação às medidas preven-
tivas de saúde que deverão ser 
adotadas nas seções eleitorais.

Os estudos sobre ampliação 
do horário estão sendo feitos 
com apoio de uma consultoria 
técnica especializada, e o obje-
tivo é evitar filas e aglomeração 
de eleitores nas seções. Uma das 
propostas é a de que a votação se 
estenda até as 20h, passando a 
ter 12 horas de duração, ou mes-

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Paraíba registra quase 
três milhões de eleitores

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Ação Parlamentar

Justiça & Adjacências

Pelas Prefeituras

Prioridade de atendimento
As empresas no Estado de Paraíba que ofe-
recem serviço de entrega (delivery)  estão 
obrigadas a dar prioridade de atendimento 
às pessoas do grupo de risco para a covid-19. 
A determinação é da Lei 11.760/2020, de 
autoria do presidente da Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino 
(PSB), que foi sancionada pelo governador 
João Azevêdo (Cidadania), e publicada no 
Diário Oficial do Estado (DOE) da quarta-fei-
ra (5). O consumidor deverá, no ato do pedi-
do, solicitar o benefício da prioridade.

Sistema de Justiça
A Defensoria Pública do Estado da Paraíba 
(DPE-PB) deu continuidade nessa quinta-fei-
ra (6), a mais uma live da série ‘Diálogos com 
o Sistema de Justiça’, transmitido pelo perfil 
da DPE-PB no Instagram (@defparaiba). O 
segundo convidado da série foi o juiz titular 
da 1ª Vara Mista da Comarca de Piancó, Pedro 
Davi Alves de Vasconcelos. Ele foi o convida-
do da defensora pública Lydiana Cavalcante, 
subcoordenadora do Núcleo de Direitos Hu-
manos e da Cidadania (Necid) da DPE. Os dois 
vão discutir ‘Garantias Processuais Penais e 
Pacote Anticrime’.

Infectados por coronavírus
O número de infectados por coronavírus em 
unidades do sistema prisional brasileiro re-
gistrou um aumento de 82,3% nos últimos 
30 dias, chegando a 19.683 casos. O acompa-
nhamento é uma iniciativa do Departamento 
de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário e do Sistema de Execução de Me-
didas Socioeducativas do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e é o único em escala nacio-
nal que traz dados sobre contágios e óbitos 
também entre servidores e sobre a situação 
da pandemia no sistema socioeducativo, que 
chegou a 2.776 casos nesta semana – cresci-
mento de 54,8% ao longo do período.

‘Profissional do Ano’
A ALPB aprovou o Projeto de Resolução 
221/2020, de autoria da deputada estadual 
Camila Toscano (PSDB), que cria a ‘Medalha 
Profissional do Ano’, em homenagem aos pro-
fissionais que trabalham nos serviços essen-
ciais no período da pandemia da covid-19, 
doença causada pelo novo coronavírus. Os 
deputados poderão apresentar projeto de 
resolução para indicar pessoas físicas de di-
ferentes profissões que estejam estabelecidas 
como atividade essencial, em conformidade 
com os decretos do Governo do Estado, edita-
dos durante o período de calamidade pública.

Cartórios unificados
Resolução do TJPB dispõe sobre a criação 
e implantação do sistema de cartório ju-
dicial unificado nas Varas da Fazenda Pú-
blica de Campina Grande. O cumprimento 
dos atos judiciais (despachos, sentenças e 
decisões) oriundos dos magistrados das 
três Varas de Fazenda Pública da Comarca 
serão efetuados por servidores que atua-
rão no cartório unificado. O sistema já fun-
ciona nos cartórios unificados de Campina  
(Família) e na capital (Fóruns Cível, na 
área de Família), e regional de Mangabeira 
(seções Cíveis, Família e Criminal).

‘Movimento Abraçar’
A Federação das Associações de Municípios 
da Paraíba (Famup) e Grupo Miriri discu-
tiram a possibilidade de implementação 
do ‘Movimento Abraçar’ nos municípios 
do Litoral Norte paraibano. O projeto, que 
foca na formação do caráter das crianças 
com base nos valores humanos universais 
por meio da educação, foi defendido e apre-
sentado ao presidente da Famup, George 
Coelho, pelo diretor-presidente do Grupo 
Miriri, Gilvan Morais Sobrinho, que pediu o 
apoio da Federação e dos Municípios para 
implementar as ações em prol das crianças.

mo até as 18h, desde que atenda 
a todos os protocolos sanitários 
com o máximo de segurança.

A consultoria está sendo 
realizada por técnicos do TSE 
em parceria com o Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada 
(Impa), considerando o número 
de eleitores e a possível divisão 
do horário de votação por faixa 
etária e por seção eleitoral. Por 
esses estudos, há possibilidade 
de se reservar o período das 
8h às 11h para receber eleito-

res idosos e que fazem parte do 
chamado grupo de risco.

Para os partidos e candidatos, 
a Justiça Eleitoral vem alertando 
que não deixem os registros de 
candidatos para a última hora, evi-
tando, com isso, a aglomeração nos 
cartórios. Quanto aos comícios, a 
recomendação das autoridades 
sanitárias é no sentido de se evitar 
eventos e campanhas de rua. Mas, 
sobre isso, não haverá uma orien-
tação nacional, o tema será tratado 
no âmbito de cada município.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

TRE informa que os detalhes da possível mudança de horário serão divulgados em breve

Vereador Sérgio da Sac ameaça “greve”

Um novo cruzamento de 
dados da Controladoria Geral da 
União (CGU), em parceria com o 
Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba (TCE-PB), apontou que 
10.526 servidores públicos rece-
beram indevidamente o auxílio 
emergencial na Paraíba. O cruza-
mento resgatou informações em 
folhas de pagamento do Gover-
no do Estado e das prefeituras e 
Câmaras de Vereadores em todo 
o Estado, referentes ao mês de 
maio de 2020.

Ao somar as novas infor-
mações com dados anteriores, a 
CGU identificou, até o momen-
to, 36.775 servidores na lista de 

pagamento do benefício. O mon-
tante pago indevidamente chega 
a R$ 48.465.000,00. A Controla-
doria informou que enviará aos 
órgãos para que orientem seus 
servidores a devolverem os va-
lores recebidos, assim como, ao 
Ministério Público Federal e à 
Polícia Federal para as providên-
cias cabíveis.

Os servidores públicos que 
pediram e receberam o auxílio 
emergencial indevidamente po-
dem responder pelos crimes de 
falsidade ideológica ou peculato, 
ambos previstos no Código Penal 
Brasileiro, cujas penas previstas 
são de reclusão e multa, além de 

configurarem possíveis infrações 
disciplinares. As ocorrências de-
mandam apuração individualiza-
da, para detectar os casos onde 
houve ou não má-fé.

Para efetivar a devolução dos 
valores recebidos indevidamente 
de forma espontânea, o servidor 
precisa acessar o endereço ele-
trônico https://devolucaoauxi-
lioemergencial.cidadania.gov.br/
devolucao, preencher os dados, 
gerar a Guia de Recolhimento da 
União (GRU) e pagar na rede ban-
cária. Em caso de dúvidas, ligar 
para os números (83) 2108-3047 
ou 2108-3046, bem como enviar 
e-mail para cgupb@cgu.gov.br.

A CGU ponderou, contudo, 
que, pela forma de operaciona-
lização do benefício, também é 
possível que os servidores não 
tenham feito solicitação para 
seu recebimento, mas que te-
nham sido incluídos como be-
neficiários do auxílio emergen-
cial de forma automática por 
estarem no Cadastro Único para 
programas sociais ou por serem 
beneficiários do Programa Bol-
sa Família. Outra possibilidade 
é que o CPF tenha sido inserido 
como solicitante do auxílio de 
forma indevida por outra pes-
soa e não necessariamente pelo 
próprio servidor.

A ausência de participação 
de vereadores durante as sessões 
remotas da Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) tem irritado 
alguns parlamentares que pedem 
o retorno das atividades presen-
ciais. Foi o caso, ontem, do verea-
dor Sérgio da Sac (Solidariedade) 
que ameaçou “fazer uma greve” e 
não mais registrar presença nas 
sessões ordinárias da Casa.

O parlamentar alegou que 
diversas atividades comerciais já 
retomaram os trabalhos in loco e 
que o Legislativo pessoense deve-
ria dar o mesmo exemplo. “São 27 
vereadores e a Câmara Municipal 

já deveria fazer essa reunião pre-
sencial. Eu só voltarei a participar 
das reuniões presenciais”, disse.

Sérgio e um grupo de colegas 
afirmam que a pauta de votações 
tem sido prejudicada com a falta 
de quórum no decorrer dos traba-
lhos remotos. O vereador Renato 
Martins (Avante), concordou com 
o parlamentar e também pediu o 
retorno, assim como a vereadora 
Eliza Virgínia (Progressitas).

O vereador Lucas de Brito (PV) 
pediu mais empenho para que as 
sessões iniciassem às 9h30, o que 
não tem ocorrido desde o início dos 
trabalhos remotos. Já o Professor 
Gabriel (Avante), solicitou aos ve-
readores que as discussões ocor-
rem de forma abreviada, de modo 

que ocorram mais rapidamente. 
“Um requerimento é discutido por 
uma hora. Deveria diminuir as dis-
cussões para que a gente possa dar 
conta da pauta”, lamentou.

As sessões remotas na Câ-
mara Municipal vêm ocorrendo 
desde o mês de abril, em virtude 
da pandemia do novo coronavírus 
(covid-19). A intenção foi proteger 
servidores, parlamentares e o pú-
blico da ameaça da contaminação. 
O presidente João Corujinha (Pro-
gressitas) salientou que as sessões 
são transmitidas e que o Legislati-
vo está se organizando para a volta 
presencial das atividades. “Nós es-
tamos preparando a Câmara para 
o retorno. Em questão de dias es-
taremos voltando”, garantiu.

CGU identifica mais 10,5 mil servidores 
que receberam indevidamente o auxílio

Por falta de quórum, vereadores pedem 
retorno de atividades presenciais na CMJP

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com.br



Brasil-Mundo
Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Carlos VieiraUNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA 7 de agosto de 2020

Senadores defendem Lava Jato 
e criticam as decisões de Aras
Em manifesto, 17 parlamentares relatam preocupação com ações de autoridades dos três Poderes contra a operação
Marlla Sabino e 
Daniel Weterman
Agência Estado

Senadores do ‘Muda 
Senado’ publicaram on-
tem manifesto para reite-
rar apoio à Operação Lava 
Jato. No documento, divul-
gado após reunião virtual 
do grupo, os parlamenta-
res relatam preocupações 
com a escalada de ações 
e manifestações de auto-
ridades dos três Poderes, 
“com intenção de destruir 
a credibilidade das opera-
ções de combate à corrup-
ção”. Além disso, criticam 
decisões do Procurador-
-Geral da República, Au-
gusto Aras.

Na nota, os 17 sena-
dores signatários afirmam 
que a atuação da força-
-tarefa em Curitiba impul-
sionou outras operações, o 
que gerou expectativa de 
ter “justiça” contra “cri-
minosos, independente de 
sua influência política”.

“Porém, aqueles 
acostumados aos privilé-
gios e à impunidade não 
desistiram e hoje apro-
veitam a tragédia de uma 
pandemia que já matou 
cerca de 100 mil brasi-
leiros para colocar seu 
plano nefasto em ação”, 
afirma. “Perplexos, temos 
visto decisões inusitadas 
proferidas em regime de 
Plantão no Judiciário, crí-
ticas e ilações descabidas 
por parte do Procurador-
-Geral da República, so-
madas à fala oportunista 
de políticos investigados 
ou processados.”

Segundo os parla-
mentares, não cabe a Aras 
“fiscalizar o trabalho dos 
procuradores, tendo aces-
so indiscriminado a todo 
o conteúdo de investiga-
ções em curso e violando 
a independência funcio-
nal desses servidores”. Os 
senadores defendem que 
esse trabalho cabe à Cor-
regedoria do Ministério 

Senadores afirmam que não cabe ao procurador-geral Augusto Aras “fiscalizar o trabalho dos procuradores”

Foto: Agência Estado

Agência Estado

Ao menos 16 funcio-
nários do porto de Bei-
rute foram detidos como 
parte da investigação 
sobre as devastadoras 
e mortais explosões de 
terça-feira em um depó-
sito no local com tonela-
das de nitrato de amônio. 
As explosões mataram 
ao menos 137, deixaram 
mais de 5 mil feridos e 
300 mil desabrigados.

A Agência Nacional 
de Notícias citou como 
fonte o juiz, um repre-
sentante do governo, de 
um tribunal militar, Fadi 
Akiki, que informou que 
até esta quinta-feira 18 
pessoas já tinham sido 
interrogadas.

Todos são funcioná-
rios do porto e da alfân-

dega, além de indivíduos 
encarregados da manu-
tenção do hangar, onde 
2.750 toneladas de mate-
riais explosivos estavam 
armazenadas havia anos 
A investigação, segundo 
o juiz, continua.

Devastação
Um vídeo gravado 

por um drone mostra 
que a área portuária de 
Beirute, no Líbano, ficou 
devastada após a me-
gaexplosão ocorrida na 
terça-feira (4). 

As imagens captadas 
ontem mostram que ain-
da havia fumaça de res-
caldo onde houve a ex-
plosão. Galpões em volta 
foram completamente 
destruídos e prédios que 
ficam próximos tiveram 
os vidros estilhaçados.

Beirute: explosão leva
16 servidores à prisão

Remuneração no serviço público

STF decide que teto constitucional incide 
sobre soma de pensão e aposentadoria
Breno Pires
Agência Estado

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu 
hoje que o teto constitu-
cional para remuneração 
no serviço público inci-
de sobre a soma de apo-
sentadoria e pensão por 
morte recebidos pelos 
servidores públicos. Com 
a decisão, o valor dos ga-
nhos não pode ultrapas-
sar R$ 39,2 mil, valor do 
salário dos ministros da 
Corte, que foi definido 
pela Constituição como 
teto. 

A decisão não se apli-

ca aos casos nos quais a 
Constituição autorizou 
a acumulação de cargos 
públicos, como os casos 
de professores e de pro-
fissionais de saúde. Nes-
ses casos, por uma de-
cisão anterior do STF, o 
teto incide separadamen-
te nos pagamentos. 

A questão foi decidida 
em um recurso da União 
no processo envolvendo 
uma servidora do Tribu-
nal de Justiça do Distrito 
Federal (TJ-DF) que re-
cebe sua aposentadoria 
e uma pensão por morte 
do marido. Na época em 
que o caso deu entrada na 

Justiça, a servidora ainda 
trabalhava e acumulava a 
pensão com o salário. 

No julgamento, por 
7 votos a 3, prevaleceu o 
voto do relator, ministro 
Marco Aurélio. Para o mi-
nistro, o limite deve ser 
considerado para o pa-
gamento dos benefícios. 
“Em um país em que tan-
tos necessitam de teto, al-
guns querem fugir do teto 
constitucional”, disse. 

Pela tese definida no 
julgamento, ocorrendo 
a morte após promulga-
ção da Emenda Consti-
tucional 19/1998, quan-
do houve mudanças nas 

regras da administração 
pública, “o teto incide 
sobre o somatório de re-
muneração ou provento 
e pensão percebida por 
servidor”.

O voto do relator foi 
acompanhado pelos mi-
nistros Edson Fachin, 
Rosa Weber, Luís Roberto 
Barroso, Cármen Lúcia, 
Luiz Fux e Gilmar Men-
des. Ricardo Lewando-
wski, Celso de Mello e o 
presidente, Dias Toffoli, 
ficaram vencidos na vo-
tação e entenderam que o 
teto incide separadamen-
te sobre cada tipo de pa-
gamento.

Público Federal (MPF).
Nesta semana, sena-

dores acionaram o Conse-
lho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) contra o 
procurador-geral. De acor-
do com o senador Alessan-
dro Vieira (Cidadania-SE), 
um dos que acionou a cor-
regedoria do órgão e tam-
bém assina o manifesto, 
Aras ignora a garantia de 
independência dos procu-
radores e tenta atuar como 
um chefe autoritário e re-
trógrado.

Os senadores também 
reiteraram apoio ao pro-
curador Deltan Dallagnol, 
com quem se reuniram re-
centemente. Segundo eles, 
Dallagnol vem sendo alvo 
de várias tentativas de lhe 
imputar “condutas inade-
quadas, até particular no 
âmbito do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público, 
que infelizmente, ainda 
sofre forte influência polí-
tica daqueles que desejam 
o fim da Lava Jato”.

Improbidade

Governador de SC se 
livra de impeachment
Nicholas Shores 
Agência Estado

A Assembleia Legis-
lativa do Estado do Ama-
zonas decidiu ontem, 
por 12 votos a 6, arqui-
var pedido de impeach-
ment contra o governa-
dor Wilson Lima (PSC) e 
o vice-governador Carlos 
Almeida Filho (PTB). Ou-
tros cinco deputados se 
abstiveram da votação.

Apresentada pelo 
presidente do Sindicato 
dos Médicos do Amazo-
nas, Mário Vianna, e pela 
oftalmologista Patrícia 
Sicchar, a denúncia os 

acusava de suposta prá-
tica de crimes de respon-
sabilidade e improbidade 
administrativa envolven-
do o mau uso dos recur-
sos públicos na área da 
saúde durante a pande-
mia do novo coronavírus.

A decisão do plenário 
aprovou parecer do rela-
tor da Comissão Especial 
de Impeachment da As-
sembleia, deputado Dr. 
Gomes (PSC), pelo arqui-
vamento do pedido. 

Existem ainda outros 
oito pedidos de impeach-
ment contra Wilson Lima 
aguardando apreciação 
pela procuradoria da Casa.

Supremo e Governo Federal oficializam 
cooperação sobre acordos de leniência
André Richter
Agência Estado

O Governo Federal, o Tri-
bunal de Contas da União e 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) assinaram ontem um 
acordo de cooperação técnica 
a pretexto de trazer segurança 
jurídica para acordos de leniên-
cia - espécie de delação premia-
da de empresas. A assinatura se 
deu sem o aval de um dos ór-
gãos que têm o papel de atuar 
nesse tipo de colaboração, o Mi-
nistério Público Federal (MPF).

Os acordos de leniência, 
previstos na Lei Anticorrupção 
de 2013, formalizam a admis-
são de crimes por parte de em-
presas e o compromisso delas 
de prestarem informações para 
auxiliar investigações, tendo 
como contrapartida o alívio em 
eventuais sanções. Além do TCU 
e do MPF, a Controladoria-Geral 
da União (CGU) e a Advocacia-

-Geral da União (AGU) também 
podem firmar este tipo de co-
laboração premiada de pessoa 
jurídica. O problema é que, mui-
tas vezes, há disputa entre os 
órgãos para saber quem deve 
negociar um acordo com uma 
determinada empresa.

Parecer do MPF
Embora se diga ‘interes-

sado’ na cooperação, o procu-
rador-geral Augusto Aras disse 
que ainda aguarda o parecer do 
setor que acompanha o assunto 
no MPF, a 5ª Câmara de Coor-
denação e Revisão Integrantes 
do grupo são contrários à pro-
posta encabeçada pelo presi-
dente do Supremo, Dias Toffoli, 
sob alegação de que o texto não 
prevê a participação de procu-
radores na negociação.

No ato da assinatura, Toffo-
li disse que a cooperação entre 
os órgãos é um meio de ‘evitar 
sobreposições e conflitos, antes 

que o desentendimento entre 
elas desencadeia a busca por 
soluções jurisdicionais’. Pelo 
governo, assinaram os minis-
tros da Controladoria-Geral da 
União (CGU), a Advocacia-Geral 
da União (AGU) e o Ministério 
da Justiça e Segurança Pública. 
“Agora, com o acordo, teremos 
efetiva segurança jurídica”, dis-
se o advogado-geral, José Levi 
Mello do Amaral Júnior.

Toffoli afirmou que o en-
tendimento firmado ‘não cria 
nem retira competências de ne-
nhuma das instituições envol-
vidas, pois estas decorrem da 
Constituição e das leis’. Toffoli 
disse que Aras ainda deve assi-
nar o acordo, o que está sendo 
interpretado dentro do MPF 
como uma forma de pressão.

Mas a afirmação do pre-
sidente do Supremo de que o 
acordo é uma ‘grande concilia-
ção institucional’ é contestada 
não só no MPF, pela 5ª Câmara 

de Coordenação e Revisão Cri-
minal, que ainda está elabo-
rando uma nota técnica sobre 
o pacto, como também por al-
guns dos principais advogados 
do país em matéria de acordos 
de leniência.

Sebastião Tojal, que fechou 
o acordo da Andrade Gutierrez 
com o MP primeiro e depois 
com a Controladoria-Geral da 
União (CGU), disse que a coo-
peração, nos moldes em que 
foi aprovada pelos demais ór-
gãos, não reconhece a compe-
tência que por lei foi atribuída 
ao MP para celebrar acordos 
dessa natureza. “A iniciativa é 
bem-vinda, mas o resultado é 
frustrante. Desconhece o papel 
que o MP vem tendo com a ce-
lebração de acordos que foram 
importantíssimos, paradigmas, 
desde 2015”, disse o advogado, 
que também fechou acordos 
pela UTC Engenharia e por uma 
empresa do grupo CCR.
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Última participação do clube de Solânea no Campeonato Paraibano foi em 2002. Jogadores já estão treinando

Vila Branca reativa futebol
e pode disputar a 2a Divisão

A Federação Paraibana 
de Futebol ainda não divul-
gou quando será disputada a 
segunda divisão do Campeo-
nato Paraibano de 2020. Sem 
a possibilidade de abrir os 
estádios para o público, a di-
ficuldade dos clubes é muito 
grande, já que a maior parte 
deles depende da arrecada-
ção dos jogos para pagar as 
despesas. Mas, mesmo com 
esta incerteza, o Vila Branca 
de Solânea deu início a uma 
pré-temporada selecionando 
atletas para as disputas. O 
clube está afastado do fute-
bol profissional desde 2002.

O presidente do clube, 
Diego Queiroz, disse que a 
possibilidade de não haver 
a competição é grande, por 
causa da pandemia, mas já 
deu início a um trabalho de 
seleção de novos atletas e 
assegura que o clube vai par-
ticipar do campeonato, seja 
este ano ou em 2021. “Nossa 
intenção é formar um time 
forte para retornar à Primei-
ra Divisão, de onde o Vila 
Branca nunca deveria ter sa-
ído. Nós no momento já de-
mos início a um trabalho de 
peneirão com atletas aqui da 
cidade de Solânea e vamos 
ampliar isso para jogadores 
de outras cidades aqui do 
Brejo”, disse o presidente.

O trabalho de seleção de 

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Tinha tudo para ser mais um Clássico Tradição 
com todo o peso que as duas camisas representam 
para o futebol da Paraíba. Veio uma pandemia, o 
estado de calamidade decretado, a pausa no Cam-
peonato Paraibano e, na volta, uma nova realidade 
cheia de protocolos, sem público, sem a energia que 
vem da arquibancada. Sob condições extremas, se-
guimos conscientes de que este retorno pode ser 
chamado de tudo, mas jamais será um “novo nor-
mal”. 

Apesar da vantagem de dois gols do Botafogo
-PB sobre o Treze e da suposta superioridade do 
time da capital, que vinha de campanha invicta, a 
partida de volta pela semifinal do Estadual teve 
muita disputa fora de campo. Uma semana intei-
ra de provocações envolvendo jogadores e torcida. 
Teve salto alto da turma do Belo, em clima de “já 
ganhou”, assim como teve marra dos trezeanos. 

Fora das quatro linhas, a pausa no futebol de-
vido à pandemia causada pela covid-19 destacou 
dois personagens: Breno Calixto, pelo Treze, e Léo 
Moura, pelo Botafogo-PB.

Do lado do Galo, o zagueirão e capitão do time 
garantia desde a derrota em João Pessoa que nada 
estava perdido. Também conhecido por sua parti-
cipação ativa nas redes sociais digitais, Breno Ca-
lixto foi provocado por torcedores do tricolor da 
capital durante a semana inteira. Diziam que o za-
gueiro era “só mídia”. Teve torcedor dando risada e 
soltando pilhéria nos perfis do atleta. 

Pelo Belo, Léo Moura era o retrato da ausência. 
Foi contratado para ser referência dentro e fora de 
campo. Uma grande jogada de marketing da dire-
toria ao apostar em um jogador da elite do fute-
bol brasileiro, mas que na Paraíba não justificou o 
valor do investimento, considerado como a maior 
contratação da história do futebol paraibano. 

Além da rivalidade entre seus times, outro 
ponto extracampo coloca os dois jogadores em po-
sições completamente opostas: o posicionamento 
político. Enquanto Breno Calixto tem postura anti-
fascista declarada, Léo Moura já fez referência po-
sitiva ao presidente Jair Bolsonaro, o que lhe ren-
deu críticas da torcida. 

Com Léo Moura fora da disputa, Breno Calixto 
virou foco. 

É verdade que em outro momento a ala pro-
gressista da torcida do Belo chegou a tirar o chapéu 
para o zagueiro do Galo. Mas como em mata-ma-
ta não tem isso de elogiar adversário, os botafo-
guenses da capital foram na canela. Um dia antes 
da partida de volta, viralizou o trecho cortado em 
dez segundos de um vídeo onde Breno pedia que 
os torcedores não ouvissem fofoca. Segundo o atle-
ta, a fala fazia parte de uma explicação maior. No 
trecho cortado ele foi infeliz, classificou Campina 
Grande como cidade “pequena e fofoqueira”. 

Excluindo a torcida, os demais elementos para 
um grande clássico estavam em campo. Teve pro-
vocação durante a semana, teve muita marra, e 
teve entrega dentro de campo, mas só do lado do 
Treze, que não desistiu e ficou com a vaga para dis-
putar uma final grandiosa contra seu maior rival. 
Um Clássico dos Maiorais como nunca se viu, lite-
ralmente. 

Em tempos normais, futebol já não era só fute-
bol. É cotidiano. É afeto. É fato social complexo de-
mais para ser tratado somente como esporte. Uma 
conjuntura cultural, quase religiosa, que faz parte, 
com maior ou menor intensidade, da vida de todo 
brasileiro. Na partida que começou há uma sema-
na e culminou com a decisão e quarta-feira à noite, 
Botafogo-PB e Treze mostraram muito mais do que 
futebol. Foi pandemia, futebol, mídia e política. 

Pandemia, 
futebol, mídia e 
política

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

jogadores está sob o comando 
do professor Marcos Pitombi-
nha, que como jogador atuou 
pelo Mogi Mirim e o Bragan-
tino, ambos de São Paulo. O 
clube hoje tem equipes nas 
categorias de base do sub- 15, 
sub-17 e sub-19. Segundo o 
presidente, o novo projeto 
para a volta do Vila Branca ao 
futebol profissional tem ini-
cialmente o apoio da Prefeitu-
ra Municipal. 

“É um projeto moderno, 
que consta de muita divul-
gação em rede social e espe-
ramos em breve ter o apoio 
da iniciativa privada. É um 
trabalho sério e profissional 
e temos certeza que vai dar 
certo. Hoje, já temos a ajuda 
da Prefeitura, que nos cede a 

infraestrutura necessária. O 
clube está treinando no Es-
tádio Tancredo Carvalho, nas 
terças e sábados, no período 
da tarde, e em ginásio nas se-
gundas e quartas-feiras, à noi-
te. Estamos já preparando um 
plano para atrair sócios torce-
dores e outras atividades de 
marketing que busque os re-
cursos necessários para que 
o clube possa fazer uma gran-
de campanha na Segundona”, 
concluiu Diego Queiroz. 

O diretor administrativo 
da FPF, Otamar Almeida, in-
formou que a entidade ainda 
não tem uma data certa para 
dar início à Segunda Divisão. 
“Nós estamos focados em 
terminar, da melhor forma 
possível, a primeira divisão. 

Só depois é que vamos sen-
tar para ver os outros cam-
peonatos. A situação da pan-
demia ainda é muito grave, 
há exigências de protocolos 
e temos que ver como tudo 
isso será possível na Segunda 
Divisão. Nós temos primeiro 
que sentar com os dirigen-
tes de clubes para discutir a 
competição. A FPF não toma 
nenhuma medida, sem a par-
ticipação dos clubes”, ressal-
tou o dirigente.

Fotos: Pedro Nunes

Jogadores treinando em ginásio, observados pelo presidente Diego Queroz

O Governo Federal 
anunciou na última quarta-
feira que adiou o lançamento 
do edital do Bolsa Atleta para 
janeiro de 2021. Sem publi-
car edital do benefício neste 
ano, a Secretaria Especial 
de Esportes decidiu unificar 
os resultados esportivos de 
2019 e 2020 como critérios 
para os atletas olímpicos e 
paralímpicos pleitearem o 
benefício.

O objetivo é não pre-
judicar atletas que tiveram 
poucas ou mesmo nenhuma 
competição a disputar neste 

ano, por conta da pandemia 
do novo coronavírus. Assim, 
os esportistas devem utilizar 
seus resultados mais recen-
tes para tentar obter o bene-
fício, desde a categoria dos 
estudantes até o Bolsa Pódio.

"A pandemia interrom-
peu o calendário de treina-
mentos e de competições 
esportivas no Brasil e no 
mundo ao longo deste ano. 
Os atletas que foram obriga-
dos a reduzir e adaptar trei-
nos, para proteger a própria 
saúde, não podem ser pre-
judicados. Por isso, vamos 
garantir a manutenção do 
apoio do Bolsa Atleta", disse 

o secretário Marcelo Maga-
lhães, vinculado ao Ministé-
rio da Cidadania.

"A publicação do edital 
nesse formato também con-
tribui para trazer tranquilida-
de a atletas e a confederações 
esportivas num momento tão 
difícil para o esporte no mun-
do. É a garantia dada pelo Go-
verno Federal de que a não 
realização de competições 
em 2020 não trará prejuízos 
às vésperas dos Jogos de Tó-
quio", declarou Magalhães.

A Secretaria Especial de 
Esportes divulgou uma lis-
ta complementar com 109 
novos atletas contemplados 

pelo benefício no edital de 
outubro do ano passado. No 
Diário Oficial, a Portaria Nº 
455 traz três esportistas da 
categoria Olímpica/Paralím-
pica, 18 na categoria Interna-
cional, 68 na Nacional, 14 na 
Estudantil e seis na Atleta de 
Base.

De acordo com a secre-
taria, as novas inclusões são 
de atletas que entraram com 
recurso para obter o benefí-
cio ou precisaram atualizar 
ou complementar a docu-
mentação inicial. Com estes 
acréscimos, o número atual 
de beneficiados pelo Bolsa 
Atleta atinge 6.357.

Edital do Bolsa-Atleta fica para 2021
Agência Estado

O Corinthians não po-
derá perder no sábado, no 
Allianz Parque, no segundo 
e definitivo jogo da decisão 
do Campeonato Paulista, as 
oportunidades desperdi-
çadas, nessa quarta-feira, 
em Itaquera. A opinião é 
de Tiago Nunes. Segundo o 
treinador, “uma final é mar-
cada por poucas chances 
de gol e um lance pode te 
levar ao título ou não”.

O comandante corin-
tiano estava se referindo 
aos gols perdidos por Ra-
miro e Mateus Vital, ain-
da no primeiro tempo do 

clássico. A segunda foi de-
fendida de forma espeta-
cular pelo goleiro Wever-
ton. “Uma final é decidida 
nos detalhes em uma com-
petição tão difícil. Eles que 

fazem a diferença.”
Ao mesmo tempo, o 

treinador destacou o fato 
de o setor defensivo ainda 
não ter sido vazado pós-
quarentena. “Defensiva-
mente fizemos uma partida 
muito boa. Conseguimos 
trabalhar com uma linha 
defensiva alta, compacta, o 
que é difícil diante de uma 
equipe que usa muito da 
bola longa para trabalhar 
em velocidade. Consegui-
mos manter essa marcação 
graças à entrega dos joga-
dores “

Tiago Nunes também 
comemorou o fato da pos-
sibilidade de escalar neste 
sábado a mesma forma-

ção pela quarta vez con-
secutiva. “Isso vai dando 
entrosamento e confiança 
nas ideias que estão sendo 
propostas e o mais impor-
tante é quem entra consiga 
manter o mesmo nível de 
atuação para que indepen-
dentemente dos nomes a 
gente consiga manter uma 
regularidade.”

O elenco corintiano 
voltou aos treinos ontem à 
tarde, Os titulares fizeram 
apenas um treino regene-
rativo, enquanto os reser-
vas uma atividade técnica e 
tática. Tiago Nunes define a 
escalação já no treino desta 
sexta-feira para o segundo 
jogo da final.

Corinthians

Tiago lamenta as chances perdidas
Wilson Baldini Jr.
Agência Estado

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Tiago Nunes vê o time evoluindo 
e diz que vai manter a escalação



Depois de 12 anos, “Clássico dos Maiorais” voltar a ser disputado em uma final de Campeonato Paraibano

Campinense leva vantagem
em decisões contra o Treze

Um dia para ficar na 
memória do torcedor e do 
futebol de Campina Grande. 
Assim ficará marcada a últi-
ma quarta-feira, 5 de agosto 
de 2020. Na data em que se 
comemorou o aniversário da 
capital do Estado, este ano, 
ao menos na disputa futebo-
lística, o local da festa ficou a 
126km de distância, na Rai-
nha da Borborema. O moti-
vo? A inesperada vitória do 
Treze, que buscou um placar 
antagônico de 2 a 0 obtido 
no primeiro confronto das 
semifinais e, nos pênaltis, 
eliminou o Botafogo da Pa-
raíba, favorito ao título. De 
quebra, com um triunfo so-
bre o rival de João Pessoa, o 
Galo garantiu, depois de 12 
anos, o Clássico dos Maio-
rias na final do Campeonato 

Paraibano. Na decisão, o Al-
vinegro enfrentará o Cam-
pinense que já estava com 
vaga garantida após bater o 
Sousa, também nas grandes 
penalidades, um dia antes.

Mais de uma década se 
passou desde que o clássi-
co entre as duas equipes de 
Campina Grande decidiu um 
Estadual na Paraíba, a última 
vez foi em 2008 quando a 
Raposa se sagrou campeã do 
Estadual após vencer os dois 
jogos da decisão em um pla-
car agregado de 5 a 0 – três 
gols no jogo de ida e dois na 
segunda partida -. Essa será 
a décima quinta vez que as 
equipes farão o jogo mais o 
importante do Campeonato 
Paraibano, em um retrospec-
to que deu dez títulos para o 
Campinense e quatro para o 
Treze.

Se em finais o histórico 
é favorável ao Rubro-Negro, 

em confrontos diretos a van-
tagem é do Galo que venceu 
140 vezes contra 109 do ri-
val em 410 jogos disputados, 
incluindo o último confronto 
entre os dois, vencido pelo 
Treze por 1 
a 0 na última 
rodada da 
primeira fase 
do Estadual 
deste ano. 
Com pontos 
favoráveis na 
história para 
ambos os la-
dos, a única 
certeza é que 
a emoção 
deverá ser 
a tônica de 
um jogo que 
vale, além do título estadual 
e chance de triunfar dian-
te do rival, uma vaga para 
a Copa do Nordeste que se 
somará ao espaço já obtido 

pelos dois finalistas na Copa 
do Brasil de 2021, fatores 
importantes para as contas 
dos clubes na próxima tem-
porada.

Campeão Potiguar em 
2019, o téc-
nico do Tre-
ze, Moacir 
Júnior, ainda 
e m p o l g a d o 
com a vitó-
ria da equi-
pe diante do 
Botafogo no 
jogo da volta 
por 2 a 0 e a 
classificação 
conquistada 
nos pênal-
tis, afirmou 
que a equipe 

está empenhada em quebrar 
o jejum de títulos do clube 
que já dura desde 2011. Para 
ele, a final será um grande 
momento para jogadores, 

comissão técnica e para a ci-
dade de Campina Grande.

“O importante agora é 
que a torcida do Treze come-
more e aproveite esse mo-
mento, pois ela tem motivos 
para isso, garantimos uma 
vaga na Copa do Brasil e um 
calendário para o clube. Ago-
ra é pensar e focar no nos-
so adversário na decisão. O 
futebol de Campina Grande 
chega nessa final com dois 
grandes clubes do Estado. 
Teremos uma disputa difícil 
diante do Campinense, sabe-
mos disso, mas estamos em-
penhados em quebrar esses 
anos sem títulos e conquis-
tar esse Estadual”, disse. 

Do outro lado da riva-
lidade, o técnico do Campi-
nense, Nei Júnior disse que 
a principal preocupação do 
Rubro-Negro agora é corri-
gir as falhas que trouxeram 
dificuldades para a equipe 

nas semifinais contra o Sou-
sa. Segundo o comandante 
da Raposa, a equipe está mo-
tivada e confiante em fazer 
uma grande final contra o 
Treze e buscar mais um título 
estadual para quebrar a série 
de dois vice-campeonatos se-
guidos em 2018 e 2019.

“Temos a ciência que 
não fizemos uma boa parti-
da, diante do Sousa, dentro 
daquilo que o Campinense é 
capaz de fazer, o que plane-
jamos não aconteceu, mas 
ainda assim superamos as 
adversidades e chegamos 
nessa final. Agora é hora de 
ajustar os detalhes e chegar 
forte na decisão para buscar 
esse título tão importante 
para o clube e a torcida. Sa-
bemos da força do nosso ri-
val, mas o nosso time é forte 
e tenho certeza que chega-
mos com muitas chances de 
levantar essa taça”, explicou.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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 Teremos uma 
disputa difícil diante do 
Campinense, sabemos 

disso, mas estamos 
empenhados em 

quebrar esses anos sem 
títulos e conquistar esse 

Estadual 

Após a eliminação nas 
semifinais do Campeonato 
Paraibano diante do Tre-
ze, a perda da vaga direta 
na Copa do Nordeste, e da 
vaga na Copa do Brasil, o 
único foco do Botafogo que 
terá eleições para a sua 
presidência em outubro, 
precisa ser a Série C. Se o 
acesso para a Segunda Di-
visão era tratado como so-
nho, agora ele passa a ser 
uma obrigação e necessi-
dade não apenas dentro de 
campo e para o torcedor, 
mas principalmente para a 
sanidade financeira do clu-
be na próxima temporada.

Com a eliminação no 
Campeonato Paraibano 
sem chegar na final, o Bo-
tafogo, imediatamente 
perdeu receitas importan-
tes para a próxima tem-
porada. A primeira delas 
é a da Copa do Brasil que 
nos últimos anos trouxe 
ao clube em média R$ 1,5 
milhão. Além do valor da 
competição nacional, o 
time deixará de receber o 

valor máximo como cam-
peão pago pelo “Programa 
Paraíba Esporte Total” do 
Governo do Estado, caindo 
dos cerca de R$ 303.384 
mil que terá direito em 
2020 para cerca de R$ 
167.171 mil em 2021. Um 
prejuízo total de cerca de 
R$ 1,8 milhão. Ainda no 
programa estadual, o clu-
be perderá o valor desti-
nado aos participantes da 
Copa do Brasil em um total 
de R$ 143.743,50 mil. 

Por fim, o time que irá 
jogar a Pré-Copa do Nor-
deste, ainda corre o risco 
de perder mais de R$ 1,5 
milhão da cota de partici-
pação da competição re-
gional e mais R$ 274.266 
mil do programa governa-
mental, caso não se classi-
fique para a fase de grupos 
do Nordestão, essa defi-
nição deve ocorrer ainda 
esse ano, mas não há data 
confirmada pela CBF para 
as disputas da fase prévia 
do torneio nordestino.

Somando todos os 
possíveis prejuízos, só em 
cotas de participação e 
sem levar em conta valo-

res oriundos de patroci-
nadores que se interessam 
por expor suas marcas em 
competições como a Copa 
do Nordeste e a Copa do 
Brasil, o Botafogo perderá, 
por conta da eliminação 
nas semifinais da compe-
tição, algo em torno de R$ 
4 milhões de reais, valor 
aproximado dos custos 
anuais com a folha de pa-
gamento atual do elenco 
que gira em torno dos R$ 
350 mil reais.

Diante desse cenário 
que pode ser amenizado 
em caso de conquista da 
vaga para a fase de gru-
pos da Copa do Nordeste, 
a melhor chance de garan-
tir um ano financeiramen-
te equilibrado em 2021, é 
conquistar o acesso para 
a Série B, promoção que 
injetaria mais de R$ 6 mi-
lhões nas contas do clube 
no próximo ano, graças 
aos valores pagos para as 
equipes da segunda divi-
são nacional, no entanto, 
com o futebol apresentado, 
essa é uma realidade difícil 
para que o torcedor possa 
acreditar. Do outro lado, 

um possível rebaixamento 
para a Série D, recolocaria 
o clube em condições simi-
lares às vivenciadas ao lon-
go dos anos 2000 e começo 
da última década. 

Consultado sobre o 
fato, um ex-presidente do 
clube que preferiu não ser 
mencionado – por conta 
do período eleitoral que 
se aproxima no clube – 
afirmou que a situação fi-
nanceira do Botafogo, es-
pecialmente por conta da 
pandemia, já vinha se de-
teriorando e agora, sem a 
perspectiva de rendas im-
portantes para 2020 põe 
em cheque a sanidade do 
clube.

“Estamos todos muito 
preocupados. O momento 
que o Botafogo vive é sério, 
o clube hoje já encontra 
dificuldades para honrar 
seus compromissos diários 
e com a queda na receita 
para 2021, a Série C passa 
a ser nossa tábua de salva-
ção. Diante do que vemos 
hoje, estamos na iminência 
de retroceder naquilo que 
o clube avançou nos últi-
mos anos”, afirmou.

Eliminação abre crise e abala finanças do Belo
Foto: Josemarphotopress

O desânimo do goleiro Felipe mostra a frustração do Botafogo no Amigão

Foto: Ascom/Campinense

Nos confrontos entre as equipes, 
o Treze leva boa vantagem. Este 
ano, houve um empate  de 1 a 1 e 
uma vitória alvinegra por 1 a 0

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO N°01 ao CONTRATO N° 00076/2020 do PREGÃO PRESEN-
CIAL 00020/2020; PARTES:Fundo Municipal de SaúdeE DROGARIA DROGAVISTA LTDA, CNPJ 
nº 00.958.548/0002-20. OBJETO: alteração do valor inicialmente ajustado, nos termos previstos 
em sua Cláusula Décima. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 65, I, d, §§1°; 2°da Lei Federal n° 
8666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE / 
DROGARIA DROGAVISTA LTDA. DATA DE ASSINATURA:05/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de medicamento Forteo 20mg, para atendimento de demanda judicial, proces-
so de N° 0800014-40.2020.8.15.0071, destinados a Secretaria de Saúde do município de Areia-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00076/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00261/2020 - 05.08.20 - ALL 

MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - R$ 17.215,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para realização de serviço de proteção de balcão em 
acrílico para o enfrentamento do Covid-19 destinado a Secretaria de Saúde de Areia-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00074/2020.
VIGÊNCIA: até 29/08/2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00250/2020 - 29.07.20 - 

EDSON SOUZA SILVA 07564321466 - R$ 3.202,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURIDICA(S) PARA LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DA SAÚDE DESTINADOS AO ATENDIMENTO 
DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00081/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00267/2020 - 29.07.20 - 

ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA - R$ 16.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2020
OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedos na Vila dos Açudes, nas Ruas: Projetada 01, 02, 

03 e 04 - Areia/PB. LICITANTES HABILITADOS: GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EI-
RELLI; HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES - LTDA; OLIVEIRA 
CUNHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME; PR CONSTRUÇÕES EIRELI.LICITANTE 
INABILITADO: RARO CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA (NÃO APRESENTOU EM TEMPO 
HÁBIL - 5 (cinco) dias úteis - A CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBURTOS FEDERAIS 
E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO (data vencida), descumprindo o ITEM 8.2.3 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 10:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 28 de Julho de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2020
OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedos de Vias na Vila Hermenegildo - Areia/PB. LICITANTE 

DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: GRAMARE CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELLI - Valor: R$ 72.209,47. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Epitácio Pes-
soa, S/N - Centro - Areia - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 
33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 05 de Agosto de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de instrumentos musicais para atender as secretarias de Educação e 
Assistência Social do município de Areia/Pb.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia/Pb e: CT Nº 00268/2020 - 06.08.20 - 

ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRLEI EPP – R$ 39.469,80; CT Nº 00269/2020 - 06.08.20 
-CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME – R$ 4.160,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 08:30 horas do dia 20 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medicamentos destinado 
a atender as demandas do Hospital Dr. Hercilio Rodrigues, Farmácia Básica, Programa Melhor em 
Casa (SAD) e CAPS - Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.
com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 07 de Agosto de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 08:30 horas do dia 19 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Em-
presas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de equipamentos de informática e celulares 
para a Secretaria de Saúde de Areia-Pb destinados ao enfrentamento do COVID-19, conforme lei 
13.979 de 06 de fevereiro. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 07 de Agosto de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE RESCISÃOBILATERALDO CONTRATO Nº. 00146/2019 – PP 00023/2019
OBJETO:Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para Locação de Veículo Destinado ao 

Atendimento das necessidades da Secretaria de Infraestrutura.FUNDAMENTO LEGAL:artigo 
79, II, da Lei nº. 8.666/93;.JUSTIFICATIVA:acordo entre as partes de rescisão contratual. 
RESCINDIDAS:PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB e MELO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 
nº 085.917.144-23. DATA DA ASSINATURA: 06/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2020

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. No dia 05 de agosto de 
2020, a Prefeitura Municipal de Aroeiras – PB | CNPJ nº: 08.865.636/0001-08, RESOLVE registrar 
os preços ofertados pela empresa João Paulo Araújo Cunha - EPP | CNPJ nº: 28.485.204/0001-89, 
nos seguintes termos: 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD R$ UNT R$ TOTAL

1
Locação de Trator de Pneu, com grade para 

corte de terra, com combustível e demais 
despesas, excluindo-se a mão-de-obra.

Hora 1.400 119,00 166.600,00

VALOR TOTAL R$ 166.600,00

Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS     SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Mylton Domingues de Aguiar Marques         Maria do Socorro Marques Barbosa 
Prefeito Constitucional                                       Gestora da ATA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2020
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 012/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2020
OBJETO: Registro de Preços, para eventual aquisição de medicamentos, destinados aos 

usuários da rede municipal de saúde, pelo período de 12 (doze) meses. No dia 05 de agosto de 
2020, a Prefeitura Municipal de Aroeiras – PB, CNPJ nº: 08.865.636/0001-08, RESOLVE registrar 
os preços ofertados pelas empresas nos seguintes termos: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 02.977.362/0001-62, Item(s): 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 15 
- 18 - 22 - 23 - 24 - 26 - 29 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51 
- 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 60 - 64 - 66 - 71 - 73 - 74 - 75 - 76 - 80 - 84 - 88 - 92 - 94 - 96 - 100 - 101 
- 103 - 104 - 105 - 108 - 109 - 110 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 118 - 121 - 122 - 123 - 124 - 126 
- 128 - 135 - 138 - 139 - 142 - 143 - 147 - 148 - 149 - 150 - 152 - 153 - 156 - 157 - 159 - 160 - 162 
- 163 - 164 - 166 - 169 - 170 - 171 - 173 - 174 - 176 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 187 - 189 - 190 
- 191 - 192 - 193 - 194 - 197 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 211 - 212 - 214 
- 219 - 228 - 229 - 233 - 235 - 236 - 239 - 242 - 245 - 247 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 255 - 256 
- 258 - 259 - 263 - 264 - 265 - 271 - 276 - 279 - 280 - 286 - 288 - 289 - 291 - 293 - 294 - 295 - 296 
- 298 - 299 - 302 - 303 - 306 - 309 - 311 - 314 - 315 - 316 - 318 - 322 - 324 – 325 no Valor de R$ 
465.619,40. ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - CNPJ: 
20.226.846/0001-51 Item(s): 19 - 28 - 31 - 83 - 129 - 151 - 165 - 195 - 196 – 220 no Valor de R$ 
22.897,00. CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - CNPJ: 08.674.752/0001-40, Item(s): 16 - 79 - 130 
- 230 – 267 no Valor de R$ 10.148,00. DROGAFONTE LTDA - CNPJ: 08.778.201/0001-26, Item(s): 
2 - 4 - 5 - 10 - 13 - 14 - 17 - 20 - 21 - 27 - 30 - 34 - 47 - 53 - 61 - 62 - 63 - 65 - 72 - 81 - 82 - 85 - 86 
- 87 - 93 - 95 - 99 - 117 - 120 - 133 - 134 - 136 - 154 - 158 - 172 - 177 - 185 - 186 - 188 - 198 - 199 
- 210 - 217 - 218 - 222 - 225 - 226 - 234 - 237 - 238 - 262 - 272 - 273 - 278 - 283 - 284 - 285 - 287 
- 304 - 317 - 320 – 321 no Valor de R$ 143.788,00. NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - CNPJ: 15.218.561/0001-39, Item(s): 7 - 8 - 11 - 25 - 32 - 58 
- 59 - 67 - 68 - 69 - 70 - 77 - 78 - 89 - 90 - 91 - 97 - 98 - 102 - 111 - 119 - 127 - 132 - 137 - 140 - 141 
- 144 - 145 - 146 - 155 - 161 - 167 - 168 - 183 - 184 - 209 - 213 - 215 - 216 - 221 - 223 - 224 - 227 
- 232 - 240 - 243 - 244 - 246 - 257 - 260 - 261 - 266 - 268 - 269 - 270 - 277 - 281 - 282 - 290 - 292 
- 297 - 300 - 305 - 307 - 310 - 312 - 313 - 319 – 323 no Valor de R$ 98.869,12. Vigência: 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS      SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mylton Domingues de Aguiar Marques          Ângela Dorothéa Aguiar Marques

Prefeito Constitucional                            Secretária Municipal 
                                                                Gestora da ATA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00001/2020, que objetiva: FORNECIMENTO PARCE-
LADO DE MATERIAL MÉDICO, PARA O MUNICIPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 3MED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA. - R$ 105.706,00; AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 

1.500,00; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 88.294,90; M F MALACRIDA 
DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALARES - R$ 84,80; MEDLEVENSOHN COMERCIO E 
REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA - R$ 10.600,00; NKF–CONFECCOES LTDA - R$ 
13.200,00; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 
76.287,95; SAUBER MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO–HOSPITALARES LTDA - R$ 
5.098,50.

Algodão de Jandaira - PB, 31 de Julho de 2020
MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0001/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020
PROCESSO ADMINÍSTRATIVO Nº 200612PE00001

Objeto REGISTRAR OS PREÇOS para eventual FORNECIMENTO PARCELADO DE MA-
TERIAL MÉDICO, PARA O MUNICIPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA – todo o procedimento 
realizado, que decidiu pela classificação pelo menor preço as empresas: 3MED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 29.043.834/0001-66, referente aos itens: 15 - 86 - 87 - 88; - 
no valor de R$ 105.706,00 (Cento e cinco mil, Setecentos e seis reais); AP DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA,CNPJ: 32.651.599/0001-10, referente ao item33; - no valor de R$ 1.500,00 
(Um mil e  quinhentos reais); EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 
26.156.923/0001-20, referente aos itens 3 – 12 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 – 27 – 28 – 29 – 38 – 39 – 
45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 52 – 71 – 73 – 78 – 79 – 80 – 81 – 89 – 96 – 100 – 101 – 108 – 109 – 111 
– 112 – 115 – 116 – 119; - no valor de  R$ 88.294,90 (oitenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro 
reais e noventa centavos); M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALARES, 
CNPJ: 17.463.880/0001-35,  referente ao item 97; - no valor de R$ 84,80 (oitenta e quatro reais e 
oitenta centavos); MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOS-
PITALAR, CNPJ: 05.343.029/0001-90, referente ao item 120; - no valor de R$ 10.600,00 (Dez mil 
e seiscentos reais); NKF–CONFECCOES LTDA, CNPJ: 07.960.882/0001-86, referente ao item 95; 
- no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais); NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO 
E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, CNPJ: 15.218.561/0001-39, referente aos itens 1 – 4 – 5 
– 6 – 7 – 8 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 26 – 30 – 31 – 32 – 34 – 36 – 37 – 40 – 41 – 42 – 
50 – 51 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 59 – 60 – 61 – 63 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 72 – 74 – 76 
– 82 – 83 – 84 – 85 – 90 – 92 – 93 – 94 – 98 – 99 – 102 – 104 – 105 – 106 – 107 – 113 – 114 – 121; 
- no valor de R$ 76.287,95 (setenta e seis mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco 
centavos); SAUBER MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO–HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 
34.639.324/0001-96, referente aos itens 21 -122; - no valor de R$ 5.098,50 (cinco mil e noventa e 
oito reais e cinquenta centavos)

Ata completa encontra-se no site da prefeitura do algodão de Jandaíra, nos informes de 2020.
Algodão de Jandaira - PB, 31 de julho de 2020

MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato nº 58/2019 – Tomada de Preços nº 008/2019 – Partes: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA 
EIRELI. Objeto: Prorrogar por 270 (duzentos e setenta) dias a vigência do contrato, a partir do dia 
29/06/2020.

Alagoa Grande(PB), 6 de agosto de 2020.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP10006/2020

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 DP10006/2020, 
que objetiva: Aquisição de teste rápido IGG/IGM; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - R$ 392.500,00.

Alagoa Grande - PB, 04 de Agosto de 2020
ANDRÉ FERNANDES DA SILVA

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP10007/2020

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 DP10007/2020, 
que objetiva: Aquisição de medicamentos; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: A. COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA – EPP - 
R$ 246.500,00.

Alagoa Grande - PB, 04 de Agosto de 2020
ANDRÉ FERNANDES DA SILVA

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de teste rápido IGG/IGM. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 

DP10006/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Secretaria e do Covid–19: 02.070 – SECRETARIA 
DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE – 02.070.10.301.0918.2214 – 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 02.070.10.301.0918.2224 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB – 02.070.10.301.0918.2225 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO PSF – 02.070.10.301.0918.2512 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE – 02.070.10.302.0918.2057 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 
– 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 3390.32.00.00 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA.. VIGÊNCIA: até 03/10/2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Alagoa Grande e: CT Nº 10018/2020 - 04.08.20 - DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓ-
GICOS - CNPJ: 11.054.242/0001-84 - R$ 392.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 

DP10007/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Secretaria e do Covid–19: 02.070 – SECRETARIA 
DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE – 02.070.10.301.0918.2214 – 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 02.070.10.301.0918.2224 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB – 02.070.10.301.0918.2225 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO PSF – 02.070.10.301.0918.2512 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE – 02.070.10.302.0918.2057 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 
– 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 3390.32.00.00 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA.. VIGÊNCIA: até 03/10/2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Alagoa Grande e: CT Nº 10019/2020 - 04.08.20 - A. COSTA COMERCIO ATAC DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.977.362/0001-62 - R$ 246.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Santa Ana, S/N - Centro - Alagoa Nova - PB, às 10:00 horas do dia 20 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 
E TONNERS, SERVIÇO DE RECARGA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA. 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 139/08; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 Às 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 98135–6823. E-mail: licitacaoalagoanova@gmail.com. Edital: www.
alagoanova.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Alagoa Nova - PB, 06 de Agosto de 2020
PEDRO JORGE DE MEDEIROS FIRMINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Santa Ana, S/N - Centro - Alagoa Nova - PB, às 12:00 horas do dia 20 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
VÁRIAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA. 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 139/08; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 
Às 13;00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98135–6823. E-mail: licita-
caoalagoanova@gmail.com. Edital: www.alagoanova.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Alagoa Nova - PB, 06 de Agosto de 2020
PEDRO JORGE DE MEDEIROS FIRMINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Santa Ana, S/N - Centro - Alagoa Nova - PB, às 14:00 horas do dia 20 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS. 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 139/08; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 Às 13;00 horas dos dias úteis, no endereço supracita-
do. Telefone: (83) 98135–6823. E-mail: licitacaoalagoanova@gmail.com. Edital: www.alagoanova.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Alagoa Nova - PB, 06 de agosto de 2020
PEDRO JORGE DE MEDEIROS FIRMINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 10:00 horas do dia 20 de Agosto de 2020, por meio do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, para: Aquisição de Material Elétrico Para Iluminação Publica deste Municipio. 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 5.450/05; 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) 3369–1037. E-
-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 06 de Agosto de 2020
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08h30min horas do dia 21 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 PEÇAS VEICULAR DIVERSAS 
PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 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 10/08; 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) 3373–1010. 
E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 06 de agosto de 2020
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 
serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE I, localizada no 
Distrito de Barreiros, às margens da PB 111 - CACIMBA DE DENTRO/PB, objeto da Proposta nº: 
12011.6630001/18-002 - MINISTÉRIO DA SAÚDE. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e res-
pectivo valor total da contratação: ÍTALO MELO CLEMENTINO EIRELI ME - Valor: R$ 526.647,39. 
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: cplcacimbade-
dentro@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

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 11:00 horas do dia 25 de Agosto de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo da construção civil, destinada a execução dos serviços de REFORMA e AMPLIAÇÃO 
do MERCADO PÚBLICO de Cacimba de Dentro/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33791045. E-mail: 
cplcacimbadedentro@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

 Cacimba de Dentro - PB, 06 de Agosto de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Agosto de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo da construção civil, destinada a execução dos serviços de implantação de Pavimentação 
em Paralelepípedos da Rua PROJETADA (CAMPO) com 1.240,73m² nesta cidade de Cacimba de 
Dentro/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 06 de Agosto de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de viagens de Carro Pipa, com capacidade mínima de transporte de 8 

(oito) m³ de água potável, de segunda a sábado, para distribuição de água em locais determinados 
e indicados da Zona Rural do Município de Cacimba de Dentro/PB, no exercício de 2020. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 - RECUR-
SOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB (RECURSOS ORDINÁRIOS). 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00071/2020 - 04.08.2020 - EDINALDO DOS SANTOS 
SILVA - R$ 50.000,00; CT Nº 00072/2020 - 04.08.2020 - FRANCISCO EDSON ANDRE DA SILVA - 
R$ 50.000,00; CT Nº 00073/2020 - 04.08.2020 - GILBERTO LOPES DE LIMA - R$ 50.000,00; CT 
Nº 00074/2020 - 04.08.2020 - GILVANDRO VENCESLAU DA SILVA - R$ 50.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 00010/2020
Extrato do 2.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 00010/2020 – Pregão Presencial nº 00034/2019, no 

valor total de R$ 46.784,08 (quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos), 
alterando assim, o valor total do contrato para 1.166.784,08 (hum milhão, cento e sessenta e seis mil, 
setecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos), que serão pagos através da seguinte dotação: 
ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/
PB E FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCA-
ÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS 
ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, 
Art. 65, inciso II e também de acordo com as CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO E 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO, referente ao Contrato nº. 
00010/2019 – PREGÃO PRESENCIAL nº 00034/2019. O novo preço a ser praticado a partir do dia 
17/07/2020: R$ 4,42 (quatro reais e quarenta e dois centavos) o litro da Gasolina Comum e de R$ 
3,54 (três reais e cinquenta e quatro centavos) o litro de Óleo Diesel S10. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO e JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME - CNPJ nº 
12.421.089/0001-49. DATA DE ASSINATURA: 21/07/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO À MENOR AO CONTRATO Nº 00028/2020
Extrato do 1.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 00028/2020 – Pregão Presencial nº 00007/2020, no 

valor total à menor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), alterando assim, o valor total do contrato 
para R$ 259.500,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e quinhentos reais), que serão pagos através da 
seguinte dotação: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA 
DE DENTRO/PB E FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOS-
TOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/
RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB – OUTRAS). Fundamento Legal: Lei Federal 
nº 8.666/93, Art. 65, inciso II e também de acordo com as CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUS-
TAMENTO E CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO, referente 
ao Contrato nº. 00028/2020 – PREGÃO PRESENCIAL nº 00007/2020. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO e R & M COMERCIO DE COMBUSTÍVEL II IRMÃOS 
LTDA - CNPJ nº 26.070.810/0001-08. DATA DE ASSINATURA: 23/07/2020. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00055/2018
Extrato do 4º TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00055/2018 com a empresa RESIDENCE 

CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EPP - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2018, aditando-o 
no valor de R$ 58.993,19 (CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS 
E DEZENOVE CENTAVOS), alterando assim o valor total do contrato para R$ 545.792,26 (QUI-
NHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E 
SEIS CENTAVOS) - Lei n.º 8.666/93, Art. 65 e também de acordo com a CLÁUSULA DÉCIMA - DA 
ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO – Contrato nº 00055/2018. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB  E FEDERAIS 
(RECURSOS ORDINÁRIOS/CESSÃO ONEROSA DE BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL) - 
07.000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - 15.451.1029.1064/15.451.1034.1991 - ELEMENTO 
DE DESPESA: 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACIMBA DE DENTRO/PB e RESIDENCE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EPP. DATA DE 
ASSINATURA: 04/08/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 00001/2020 AO CONTRATO Nº 00055/2018
Extrato do Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 00055/2018 – Tomada de Preços nº 

00005/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e a Empresa RESIDENCE 
CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ nº 18.024.639/0001-72. DO OBJETO: O presente 
instrumento tem como objeto a alteração na CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA (INCLUIR/DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS FEDERAIS 
(CESSÃO ONEROSA DE BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL) - 07.000 - SECRETARIA DE 
INFRA ESTRUTURA - 15.451.1034.1991 - ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.99 - OBRAS E 
INSTALAÇÕES) do Contrato n.º 00055/2018. Fundamento legal: § 8º do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 
Ficam ratificados as demais cláusulas contratuais. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE 
DENTRO/PB. DATA DE ASSINATURA: 03/08/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2020, que objetiva: Contratação de viagens 
de Carro Pipa, com capacidade mínima de transporte de 8 (oito) m³ de água potável, de segunda a 
sábado, para distribuição de água em locais determinados e indicados da Zona Rural do Município 
de Cacimba de Dentro/PB, no exercício de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: EDINALDO DOS SANTOS SILVA - R$ 50.000,00; FRANCISCO EDSON 
ANDRE DA SILVA - R$ 50.000,00; GILBERTO LOPES DE LIMA - R$ 50.000,00; GILVANDRO 
VENCESLAU DA SILVA - R$ 50.000,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 03 de Agosto de 2020. 
VALDINELE GOMES COSTA 

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 

serviços de implantação de Pavimentação em Paralelepípedos das Ruas PROJETADA 1, 2, 3, 4 
e 5 localizadas no CONJUNTO NOVO HORIZONTE; Ruas PROJETADA 1, 2 e 3, localizadas no 
CONJUNTO BENJAMIN MARANHÃO; Rua PROJETADA 2 (TRECHO 2), PROJETADA 2 (TRECHO 
1), PROJETADA 1, localizadas no CONUNTO FREI DAMIÃO; Ruas JOSÉ DIAS e SÃO FRANCISCO, 
localizadas no SITIO BARREIROS, Zona Rural e Urbana do Município de Cacimba de Dentro/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 
- RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB E FEDERAIS (RECUR-
SOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS -CONTRATO DE REPASSE 
1061702-91/MINISTÉRIO DAS CIDADES). VIGÊNCIA: até 28/04/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00069/2020 - 29.07.20 - JGM ENGENHARIA 
E INCORPORAÇÃO LTDA - ME - R$ 754.699,87.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2020, que objetiva: Contra-
tação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos serviços de implantação 
de Pavimentação em Paralelepípedos das Ruas PROJETADA 1, 2, 3, 4 e 5 localizadas no CON-
JUNTO NOVO HORIZONTE; Ruas PROJETADA 1, 2 e 3, localizadas no CONJUNTO BENJAMIN 
MARANHÃO; Rua PROJETADA 2 (TRECHO 2), PROJETADA 2 (TRECHO 1), PROJETADA 1, 
localizadas no CONUNTO FREI DAMIÃO; Ruas JOSÉ DIAS e SÃO FRANCISCO, localizadas no 
SITIO BARREIROS, Zona Rural e Urbana do Município de Cacimba de Dentro/PB. HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JGM ENGENHARIA E 
INCORPORAÇÃO LTDA - ME - R$ 754.699,87. Convocamos a empresa em epígrafe 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. 

Cacimba de Dentro - PB, 28 de Julho de 2020. 
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito.
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRONICO 25008/2020
Extrato De Ata De Registro De Preços: Nº 2.05.008/2020/SRP/CPL/SEMAS  Tipo: Menor Preço 

Por Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº. 2.05.008/2020/SRP/CPL/SEMAS Objeto: GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO) PARA FABRICAÇÃO DE PÃO NO PROGRAMA 
DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS E DESTINADO AOS USUÁRIOS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 
SOCIAL ASSISTIDAS PELA SEMAS Fundamento Legal: Lei Federal Nº 8.666/93 e suas altera-
ções, Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal Nº 10.024/2019, Lei Federal Nº 7.892/13, Decreto 
Municipal Nº 4.422 de 16 de setembro de 2019, Decreto Municipal Nº 4.444 de 30 de dezembro de 
2019; Fornecedor: HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de : MARIA DO 
SOCORRO SANTOS BASILIO CNPJ: 00.799.421/0001-24 ITENS 001,002,003,006,013,014  VALOR: 
R$ 45.090,75; SMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 31.709.344/0001-
06 ITENS 004,005,007,008,009,010,011  VALOR R$ 4.043,63 perfazendo o valor global de Valor 
Total: R$ 49.134,38 Data Da Assinatura: 03/08/2020. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTÁ 
PUBLICADO NA INTEGRA DO SEMANÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO MAESIO TAVARES DE 
MELO Secretario Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO 25008/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO) PARA 

FABRICAÇÃO DE PÃO NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA E NO SERVIÇO DE 
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DESTINADO AOS USUÁRIOS E PESSOAS 
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELA SEMAS FUNDAMENTO LE-
GAL: PREGÃO ELETRONICO 25008/2020 DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande: Classificação Orçamentária: Classificação Orçamentária: 08 243 1018 2114; 08 244 1017 
2118;08 244 1018 2119;08 244 1018 2123,Natureza da Despesa: 3390 30, Fonte de Recurso: 
1311/1001 Vigencia até 31/12/2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Assistência 
Social de Campina Grande e: CT Nº 25095/2020 –03.08.20 MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO 
CNPJ: 00.799.421/0001-24 VALOR: R$ 45.090,75; CT Nº 25096/2020 – 03.08.20 SMA COMERCIO 
E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 31.709.344/0001-06 VALOR R$ 4.043,63 Data Da 
Assinatura: 03.08.20. MAESIO TAVARES DE MELO Secretario Municipal de Assistência Social
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
AVISO DE TORNAR SEM EFEITO

A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANPORTES PÚBLICOS, no uso de suas atri-
buições legais, 

RESOLVE:
TORNAR SEM EFEITO: a publicação do EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 0062/2020 

com data do dia 22/07/2020 que tem por objeto a Contratação de Empresa para fornecimento de 
gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Superintendência de Transito e transporte 
Públicos, publicado no DOE PÁG 23 do dia 30/07/2020,JORNAL A UNIÃOpág17,: por motivo de 
interesse público.

Campina Grande 05 de Agosto de 2020
FELIX ARAÚJO NETO

DIRETOR SUPERINTENDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00024/2020

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 DV00024/2020, 
que objetiva: O presente contrato tem por objeto: Contratação de pessoa física especializada em 
serviços de assessoria e consultoria administrativa junto a Comissão Permanente de Licitação, 
correspondendo inclusive, os serviços como Pregoeiro, e o acompanhamento dos respectivos atos 
administrativos, bem como dos procedimentos licitatórios até a sua devida finalização; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Arlan Ramos Lucas - R$ 15.000,00.

Campina Grande - PB, 05 de Agosto de 2020
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: O presente contrato tem por objeto: Contratação de pessoa física especializada em 

serviços de assessoria e consultoria administrativa junto a Comissão Permanente de Licitação, 
correspondendo inclusive, os serviços como Pregoeiro, e o acompanhamento dos respectivos 
atos administrativos, bem como dos procedimentos licitatórios até a sua devida finalização. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00024/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 
04.122.2001.2092 – Ações administrativas da STTP 33.90.36 99 – 1001 – Outros serviços de 
terceiros – Pessoa Física. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CON-
TRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 
00066/2020 - 05.08.20 - Arlan Ramos Lucas - R$ 15.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10010/2020
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10010/2020, do tipo Menor Preço, objetivando: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA 
EM UNIDADES DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNI-
CÍPIO. Data de Abertura: 20 de agosto de 2020 às 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 08h00min às 12h00min. Edital: 
www.congo.pb.gov.br, ou www.tce.pb.gov.br.

Congo - PB, 05 de agosto de 2020.
JOSÉ IVANILSON PEREIRA GUENES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10011/2020
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10011/2020, do tipo Menor Preço, objetivando: AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA EM UNIDADES 
DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. Data de 
Abertura: 20 de agosto de 2020 às 14h30min. 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 08h00min às 12h00min. Edital: www.congo.
pb.gov.br, ou www.tce.pb.gov.br.

Congo - PB, 05 de agosto de 2020.
JOSÉ IVANILSON PEREIRA GUENES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 007/2020.
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de CAPIM e para quem interessar que não houve interessados 
para atender o chamamento da licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, 
tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO, 
TRATAMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
DO MUNICÍPIO DE CAPIM, ocorrida em 04 de Agosto de 2020 as 09:00 hs, portanto a mesma foi 
declarada DESERTA. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou através do link http://transparencia.capim.pb.gov.
br/licitacoes/.

Capim, 06 de Agosto de 2020.
Antônio José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO
2° AVISO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial tipo menor preço, no dia 20 de Agosto de 2020 as 09:00 horas, tendo como objetivo: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO, TRATAMENTO E 
DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO 
DE CAPIM. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Capim, 
na Av. São Sebastião, s/n°, Centro, CAPIM – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço 
acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou através do link http://
transparencia.capim.pb.gov.br/licitacoes/

Capim-PB, 06 de Agosto de 2020.
Antônio José da Silva

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO PRESENCIAL

2ª AVISO
Tomada de Preços n. 002/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM, no uso de suas atribuições, CONVOCA a empresa: R 
F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI CNPJ: 29.878.872/0001-39; vencedora da Tomada 
de Preços n.º 002/2020 para assinatura do contrato no prazo máximo de 5 dias úteis contados a 
partir da publicação deste termo no DOE. O não comparecimento no prazo estipulado acarretará 
decadência do Direito de Contratar com a Prefeitura de Capim. Maiores informações na COPELI 
situado a Av. São Sebastião, S/N, Centro – Capim – PB –no horário de expediente normal de 08:00 
as 12:00 Horas.

Capim -PB, 06 de Agosto de 2020.
Valdécio de Aragão Rocha

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de gêneros alimentícios para 
confecções de cestas básicas para distribuição com pessoas carentes do município de Cuitegi/
PB, em virtude do COVID 19. 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 001/13; consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e ainda, 
especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, alterada e Medida Provisória nº 926/2020. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3502–1143. E-mail: cuitegilicitacoes@hotmail.com. 

Cuitegi - PB, 06 de Agosto de 2020. 
JADIR FERNANDES DA ROCHA

Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 10:30 horas do dia 14 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Materiais de Limpeza e 
Higiene para confecções de kits de limpeza para distribuição com pessoas carentes do município 
de Cuitegi/PB, em virtude do COVID 19. 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 001/13; consideradas as alterações posteriores das referidas normas; 
e ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, alterada e Medida Provisória nº 926/2020. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3502–1143. E-mail: cuitegilicitacoes@hotmail.com. 

Cuitegi - PB, 06 de Agosto de 2020. 
JADIR FERNANDES DA ROCHA 

 Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2020, que objetiva: Contratação de Aterro Sanitário licenciado para recebimento e dispo-
sição final de resíduos sólidos urbanos produzidos pelo Município de Cuitegi/PB, por um período 
de 12 meses; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ECOSOLO 
GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 95.299,20. 

Cuitegi - PB, 30 de Julho de 2020. 
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR 

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Aterro Sanitário licenciado para recebimento e disposição final de 

resíduos sólidos urbanos produzidos pelo Município de Cuitegi/PB, por um período de 12 meses. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
DE 2020 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI (RECURSOS ORDINÁRIOS) 
= 20.700 – SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS – 15.451.1002.2027 – ELEMENTO DE 
DESPESA: 33903900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até 30/07/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00044/2020 - 
31.07.2020 - ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 95.299,20.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 DISPENSA Nº DP00001/2020

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 DP00001/2020, 
que objetiva: Aquisição de Medicamentos destinados a Secretaria de Saúde e Saneamento/Fundo 
Municipal de Saúde do Município de Cuitegi/PB para garantir o enfrentamento ao COVID 19, no 
Município de Cuitegi/2020; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - R$ 170.900,00. 

Cuitegi - PB, 03 de Agosto de 2020. 
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Medicamentos destinados a Secretaria de Saúde e Saneamento/Fundo 

Municipal de Saúde do Município de Cuitegi/PB para garantir o enfrentamento ao COVID 19, no 
Município de Cuitegi/2020. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2020. DO-
TAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 – RECURSOS FEDERAIS (TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
DO SUS) = 40.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.302.0004.2062 – ELEMENTO DE 
DESPESA: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00045/2020 - 
04.08.20 - ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 
20.226.846/0001-51 - R$ 170.900,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00002/2020

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 DP00002/2020, 
que objetiva: Aquisição de Kits de Teste Rápido para diagnóstico de COVID–19 destinados a 
Secretaria de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde do Município de Cuitegi/PB para 
garantir o enfrentamento ao COVID 19, no Município de Cuitegi/2020; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 237.000,00. 

Cuitegi - PB, 03 de Agosto de 2020. 
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Kits de Teste Rápido para diagnóstico de COVID–19 destinados a 

Secretaria de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde do Município de Cuitegi/PB para 
garantir o enfrentamento ao COVID 19, no Município de Cuitegi/2020. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00002/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 – RECURSOS 
FEDERAIS (TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS) = 40.000 – FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE – 10.302.0004.2062 – ELEMENTO DE DESPESA: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00046/2020 - 04.08.20 - L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 
CNPJ: 17.227.485/0001-53 - R$ 237.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0041/2020

O Fundo Municipal de Saúde, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos 
interessados que o Pregão Presencial nº 0041/2020, cujo objeto é a aquisição de Colchão D33 
Hospitalar para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal Pe. Alfredo Barbosa-
-HMMPAB, marcado para o dia 11 de Agosto de 2020, às 09:00h, fica adiada até ulterior deliberação. 
Para maiores informações, telefone:(83) 3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br.

Cabedelo - PB, 06 de Agosto de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00113/2020

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 20 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: Aquisição de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis 
para programas e serviços da SEMAS. 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 Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 30 de Julho de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00003/2020

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 DP00003/2020, 
que objetiva: Locação de veículo automotor para utilização nas ações de enfrentamento do 
COVID–19, neste Município de Curral Velho – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - R$ 18.000,00.

Curral Velho - PB, 31 de Julho de 2020
MANOEL DINIZ NETO

Gestor do Fundo de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00003/2020. OBJETO: Locação de veículo automotor 

para utilização nas ações de enfrentamento do COVID–19, neste Município de Curral Velho – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Gestor do Fundo de Saúde, em 31/07/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2020, que objetiva: Contratação dos serviços 
para operacionalizar o sistema de folha de pagamento dos órgãos administrativos da prefeitura, bem 
assim com assistência técnica e tecnológica da informação, cujos serviços serão realizados nos 
órgãos da prefeitura municipal de Curral Velho-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME - R$ 11.500,00.

Curral Velho - PB, 04 de Agosto de 2020
JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DO SINAL DE 
INTERNET, PARA MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO-PB; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - ME - R$ 12.000,30.

Curral Velho - PB, 04 de Agosto de 2020
JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2020, que objetiva: Contratação 
dos serviços para operacionalizar o sistema de folha de pagamento dos órgãos administrativos da 
prefeitura, bem assim com assistência técnica e tecnológica da informação, cujos serviços serão 
realizados nos órgãos da prefeitura municipal de Curral Velho-PB; ADJUDICO o seu objeto a: 
FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME - R$ 11.500,00.

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

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DO SINAL 
DE INTERNET, PARA MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO-PB; ADJUDICO o seu objeto a: ANA ALICE 
NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - ME - R$ 12.000,30.

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

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA “LADEIRA DOS TOTA”, 
NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO – COXIXOLA/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 
e respectivo valor total da contratação: TITANIUM CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - Valor: R$ 
69.911,24. 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, Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - 
PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 
3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 03 de agosto de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

RESULTADO FASE PROPOSTATOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA/

PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 889155/2019/MDR/CAIXA.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: F V DOS SANTOS 

EIRELI - Valor: R$ 199.482,87. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recur-
sos 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, Avenida Manoel José das Neves, 
42 - Centro - Coxixola - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. .

Coxixola - PB, 04 de Agosto de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO “RIACHO DE 
ZUCA”, NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO, MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB. LICITANTE DE-
CLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CONCRENOR CONSTRUCOES 
DO NORDESTE EIRELI - Valor: R$ 46.275,02. 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, Avenida Manoel José 
das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 04 de Agosto de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO 

Presidente da Comissão

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Conceição

AVISO DE IMPETRAÇÃO DE RECURSO
O presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 

licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preço Nº 00006/2020, que a empre-
saNORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME - CNPJ: 22.975.820/0001-31 
impetrou recurso contra o resultado da fase de habilitação, assim abertura das propostas que será 
no dia 07 de agosto de 2020 às 10h00mim, fica cancelada. Desta forma ficam intimados os licitantes 
participante do processo, e neste mesmo ínterim fica aberto o prazo para interpor contrarrazões, 
consoante consta no Art. 109, inciso I, alínea a, §3, da Lei nº 8.666/93.

Conceição/PB, 06 de Agostode 2020.
JOSÉ IVANILDO GONÇALVES DA COSTA

Presidenta da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios (não perecíveis), para atender no ano letivo de 

2020 aos estudantes das Creches e Escolas Municipais , com a alimentação escolar de acordo 
com o que preconiza o Programa Nacional de Alimentação Escolar– PNAE, conforme condições. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2020. DOTAÇÃO: Reserva Orçamentária nº 
0450 no valor de R$ 89.104,48 (oitenta e nove mil, cento e quatro reais e quarenta e oito centavos) na 
seguinte dotação orçamentária:Órgão: 21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;Função: 
12 EDUCAÇÃO;Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL;Programa: 0028 CIDADE UNIDA NA ALI-
MENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE;Ação: 2032 DISTRIBUIÇÃO DA MEREDA ESCOLAR – PNAE;Nat. 
da Despesa: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO;Fonte: 122 Transferência de Recursos do 
FNDE Refer. Programa Nacional de Alimentação Escolar.Reserva Orçamentária nº 0451 no valor 
de R$ 39.491,50 (trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) na 
seguinte dotação orçamentária:Órgão: 21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;Função: 
12 EDUCAÇÃO;Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL;Programa: 0028 CIDADE UNIDA 
NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE;Ação: 2032 DISTRIBUIÇÃO DA MEREDA ESCOLAR – 
PNAE;Nat. da Despesa: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO;Fonte: 122 Transferência de 
Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Alimentação Escolar.Reserva Orçamentária Nº 
00454 no valor de R$ 42.892,94 (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa 
e quatro centavos) na seguinte dotação orçamentária:Órgão: 21400 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO; Função: 12 EDUCAÇÃO; Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL; Programa: 
0028 CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE; Ação: 2032 DISTRIBUIÇÃO DA 
MERENDA ESCOLAR – PNAE; Nat da Despesa: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 
122 Transferência de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Alimentação Escolar; 

Reserva Orçamentária Nº 00455 no valor de R$ 4.782,22 (quatro mil, setecentos e oitenta e 
dois reais e vinte e dois centavos) na seguinte dotação orçamentária:Órgão:21400 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Função: 12 EDUCAÇÃO; Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL; 
Programa: 0028 CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE; Ação: 2032 DISTRIBUI-
ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – PNAE; Nat da Despesa: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO-
Fonte: 122 Transferência de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de AlimentaçãoEscolar. 
Reserva Orçamentária Nº 00498 no valor de R$ 17.118,30 (dezessete mil, cento e dezoito reais e 
trinta centavos) na seguinte dotação orçamentária:Órgão: 21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO; Função: 12 EDUCAÇÃO; Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL; Programa: 0028 
CIDADE UNIDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE; Ação: 2032 DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA 
ESCOLAR – PNAE; Nat da Despesa: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 122 Trans-
ferência de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Alimentação Escolar. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Conde e: CT Nº 00140/2020 - 15.07.20 - MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 
- R$ 128.595,98; CT Nº 00150/2020 - 04.08.20 - LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE 
ELETROELETRONICO LTDA - R$ 47.675,16; CT Nº 00151/2020 - 04.08.20 - DISTRIBUIDOR 
BRAZMAC LTDA - R$ 17.118,30.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º ADITIVO POR OUTROS MOTIVOSAO CONTRATO Nº165/2020

Processo Administrativo Nº 091/2019.Tomada de Preços Nº003/2019. Contratante:Prefeitura de 
Coremas/PB. Contratada: Advise Consultoria & Planejamento Eireli, CNPJ: 07.804.258/0001-90.
Considerandoa solicitação do Sr. Francieudo Soares da Silva, Secretário de Administração, Planeja-
mento e Gestão, deste município, através de seu oficio datado de 20 de julho de 2020, onde solicita 
o acréscimo no número de vagas do Concurso Público para provimento dos cargos da Prefeitura 
Municipal de Coremas/PB; Considerando os acréscimos acima citados está fundamentada na 
Cláusula Sétima do respetivo contrato. Vejamos a seguir: (.....) 7 - Cláusula Sétima – das Altera-
ções: 7.1 A Contratada fica obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos 
ou supressões até o limite fixado na Lei nº 8.666/93. 7.2 A alteração de qualquer das disposições 
estabelecidas neste Contrato, somente será válida por acordo de ambas as partes contraentes, 
tomadas expressamente portermo aditivo.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais 
que não foram modificadas pelo presente termo aditivo.Partes:Francisca das C. A. de Oliveira(Pela 
contratante) e o Sr.Clênio Marcos de Lima Santos, CPF Nº 001.271.584-05(Pela contratada).

Coremas/PB,03de agostode 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE VALORAO CONTRATO Nº141/2020

Tomada de Preços Nº007/2020. Contratante:Prefeitura de Coremas/PB. Contratada:Torres e 
Andrade Construções, Pré-Moldados e Serviços Ltda, CNPJ: 21.933.413/0001-07, Considerando 
a planilha encaminhada pelo setor de engenharia desta Prefeitura, onde está comtemplando novos 
serviços de engenharia que serão executados pela contratada e que não foram previsto na planilha 
inicial, e consequentemente fica acrescentado o valor total de R$ 12.712,37 (Doze mil, setecentos 
e dozereais, trinta e sete centavos) ao valor total contratado, fundamentado na cláusula décima do 
referido contrato, desta forma fica justificado o aumento.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
contratuais.Partes:Francisca das C. A. de Oliveira(Prefeita) e o Sr. João Isidoro de Andrade Neto 
CPF: 058.543.594-48(Pela contratada).

Coremas/PB,03de agostode 2020.
Francisca das C. A. de de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE VALORAO CONTRATO Nº326/2019

Tomada de Preços Nº008/2019. Contratante:Prefeitura de Coremas/PB. Contratada:Obraplan 
Emp. L. C. Urbana Ltda, CNPJ nº 26.764.981/0001-37.Considerando a planilha encaminhada pelo 
setor de engenharia desta Prefeitura, onde está comtemplando novos serviços de engenharia que 
serão executados pela contratada e que não foram previsto na planilha inicial, e consequentemente 
fica acrescentado o valor total de R$ 18.276,26 (Dezoitomil, duzentos setenta e seis reais, vinte e 
seis centavos) ao valor total contratado, fundamentado na cláusula décima do referido contrato, 
desta forma fica justificado o aumento.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais.
Partes:Francisca das C. A. de Oliveira(Prefeita) e o Sr. Geraldo V. da Silva(Pela contratada).

Coremas/PB,03de agostode 2020.
Francisca das C. A. de de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE VALORAO CONTRATO Nº140/2020

Tomada de Preços Nº009/2020. Contratante:Prefeitura de Coremas/PB. Contratada:FFJ 
Construtora Ltda, CNPJ: 19.369.906/0001-06, Considerando a planilha encaminhada pelo setor 
de engenharia desta Prefeitura, onde está comtemplando novos serviços de engenharia que serão 
executados pela contratada e que não foram previsto na planilha inicial, e consequentemente fica 
acrescentado o valor total de R$ 16.529,06 (Dezesseismil, quinhentos vinte e nove reais e seis cen-
tavos) ao valor total contratado, fundamentado na cláusula décima do referido contrato, desta forma 
fica justificado o aumento.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais.Partes:Francisca 
das C. A. de Oliveira(Prefeita) e o Sr. Jolisberto Vital do Nascimento (Pela contratada).

Coremas/PB,03de agostode 2020.
Francisca das C. A. de de Oliveira

Prefeita

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
ERRATA

A Prefeitura de Coremas/PB, vem através de sua Gestora tornar público que na publicação do 
Termo de Adjudicação; Termos de Ratificação ambos da Dispensa de Licitação nº DV028/2020, e do 
Extrato do Contrato Nº 135/2020, todos publicado, Diário Oficial do Município (Edição Extra do dia 
27/07/2020 - Fl. 2), Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado da Paraíba – FAMUP   (Edição 
Extra do dia 04/08/2020 - Fl. 10/11), no Jornal A União do Estado da Paraíba (Edição Publicidades 
do dia 05/08/2020 - Fl. 20), ocorreu um erro de digitação (Valor total contratado), Desta forma para 
corrigir o equívoco onde se LÊ:R$ 42.158,11(Quarenta e oito mil, cento e cinquenta e oito reais e 
onze centavos.LEIA-SE:R$ 48.158,11(Quarenta e oito mil, cento e cinquenta e oito reais e onze 
centavos. Publique-se e Cumpra-se.

Coremas/PB, 05 de agosto de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº089/2020

Dispensa de Licitação Por Outros Motivos Nº013/2020. Contratante:Prefeitura de Coremas/
PB.Contratada:Susgestão - Serviços Técnicos E Administrativos Ltda, CNPJ: 10.603.494/0001-52. 
Considerando que a vigencia do Decreto Municipal Nº 001/2020 foi até 17/06/2020, onde teve sua 1ª) 
prorrogaçãoem 02/06/2020 pelo Decreto Municipal Nº 011/2020até 14/06/2020,já a2ª) prorrogação 
foi em 16/06/2020 pelo Decreto Municipal Nº 013/2020 até 30/06/2020, e a 3ª) prorrogação foi em 
02/07/2020 pelo Decreto Municipal Nº 014/2020 até 16/07/2020, desta forma considerando a neces-
sidade da continuação dos serviços prestados pela contratada (na área de saúde com atendimento 
a nível ambulatorial em regime de plantões, na Policlínica, SAD - Serviço de Atenção Domiciliar 
“Melhor em Casa”, Plantonistas/Urgentistas para o SAMU, Central de Regulação, Auditoria Médica e 
Unidades de Saúde da Família (PSF), atendendo as necessidades do Município de Coremas-PB.), 
ainda visando atender as medidas temporárias e emergenciais - COVID/19, através dosDecretos 
Municipaise suas alterações. Considerando a continuação dos serviços e por se tratar de serviços 
de natureza continuada, e ainda considerando a cláusula décima do contrato vigente até 31/12/2020. 
Vejamos a seguir:(....) “Cláusula décima - da alteração e rescisão do contrato:Este contrato poderá 
ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos 
no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 
8.666/93.O contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 
ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do 
contrato. (art. 4º-I - Lei nº 13.979/2020).”Contudo fica acrecentado o percentual de 50% (Cinquenta 
por centos) que corresponde o valor total de R$ 220.797,00 (Duzentos e vintee mil, setecentos 
e noventa e sete reais), que deverá ser pago pelas prestações de serviços prestados dentro dos 
períodos dasvigencias dos Decretos Municipaisemergenciais do COVID/19.Ficam ratificadas todas 
as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo.Partes: 
Francisca das C. A. de Oliveira(Pela contratante) eo Sr. Albany Ferreira Gadelha(Pela contratada).

Coremas/PB,02de julhode 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0034/2020

A Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, torna público que a licitação modalidade Pregão Pre-
sencial nº 0034/2020, objetivando a Aquisição parcelada de cimento portland, para recuperação 
e concretagem nas calçadas de diversas ruas desta cidade, foi considerado DESERTO, por não 
ter acudido nenhum interessado na sessão realizada às 09:00 horas do dia 28 de Julho de 2020.

Dona Inês - PB, 30 de Julho de 2020.
JOÃO IDALINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2020, que objetiva: Aquisição parcelada 
de material de expediente e didático; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: FREITAS & COSTA LTDA ME - R$ 207.725,09.

Dona Ines - PB, 05 de Agosto de 2020
JOÃO IDALINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE ERRATA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

A Comissão Permanente de Licitação comunica que no Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 
00005/2020, onde se lê: “27 de Junho de 2020”; leia-se: “27 de Julho de 2020”. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 
02 - Centro - Dona Ines - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 05 de Agosto de 2020
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de material de expediente e didático. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00035/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines:03.030– 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,04.122.1001.2004/04.123.1001.2007; 06.060 
– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12.361.2007.2013, 12.361.2007.2014, 12.361.
2007.2015,12.366.2009.2020,13.392.2011.2021,12.361.0231.2086,12.361.0231.2092; 09.090– 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, 08.122.0037.2025; 16.160 –FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , 08.243.2017.2042,08.244.0137.2046,08.244.0137.2047
,08.244.0137.2048,08.244.0137.2085,08.243.0137.2097. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.99 
– MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00105/2020 - 05.08.20 - FREITAS 
& COSTA LTDA ME - R$ 207.725,09.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de cestas básicas destinadas as familias em situação de vulnerabilidade e 

de risco social agravada pela COVID–19. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº 
AD00007/2020 - Ata de Registro de Preços nº 2.05.005, decorrente do processo licitatório modali-
dade Pregão Eletrônico nº 2.05.005/2020, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: xxx. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: 
CT Nº 00195/2020 - 05.08.20 - ALMIR ZECA DA SILVA - R$ 205.675,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Locação de 400 horas máquina de trator de esteira 22 toneladas com escarificador, 

incluindo operador, destinado a reformas de pequenas barragens e açudes e serviços no aterro 
sanitário neste município de Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DP00024/2020. 
ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00149/2020 - Eco Locações e Transporte Ltda - 1º 
Aditivo - acréscimo de R$ 16.800,00. ASSINATURA: 04.08.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA DE EFLUENTES 

QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL CABRAL DE ANDADE 
DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DV00032/2018. ADITAMENTO: Dar 
continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Esperança e: CT Nº 00198/2018 - Medcall Comercio e Serviços de Equipamentos Medicos Ltda - 2º 
Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 27.07.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Contratação de horas de trator agrícola com operador, destinado ao preparo do solo 

visando o plantio agrícola de pequenos produtores rurais neste município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00023/2020. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00085/2020 - Jorge de 
Andrade - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 18.000,00. ASSINATURA: 03.08.20
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA 

DA FARMÁCIA BÁSICA/CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. FUNDA-
MENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00008/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução 
do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 
00269/2019 - Matrix Construtora Ltda - EPP - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 4 meses. 
ASSINATURA: 29.07.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Aquisição parcelada de material médico hospitalar para atender as necessidades do 

Hospital Municipal, Policlinica, Unidades básicas de saúde, Farmácia Básica, Samu e Laboratório 
deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2020. ADITAMENTO: Ajuste 
no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Esperança e: CT Nº 00048/2020 - Nnmed Distribuição Imp. e Export. de Medicamentos Ltda - EPP 
- 1º Aditivo - redução de R$ 1.040,00. ASSINATURA: 03.08.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Locação de caminhão munk e caminhão de sucção a vacuo (limpa fossa) para atender 

as necessidades da Secretarias de Obras, Urbanismo e Transportes deste Municipio. FUNDA-
MENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00002/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade 
a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança 
e: CT Nº 00192/2019 - Vls Locações e Serviços Eireli - 2º Aditivo - prorroga o prazo até o final do 
exercício financeiro de 2020. ASSINATURA: 31.07.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da 2ª (segunda) etapa das 

obras de reforma do campo o VICENTÃO, no município de Emas-PB, contrato de repasse CAIXA 
nº 1062223-30. Após analise da documentação apresentada posteriormente, considerou-se a 
empresa, OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS LTDA, HABILITADA, fica 
estabelecido para o dia 10 de Agosto de 2020, as 09:00 horas a abertura do envelope de proposta 
de preço. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Av. Vice-prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, no horário das 08:00 as 
13:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacao@emas.pb.gov.br. 

Emas - PB, 06 de Agosto de 2020
ARISTOTELES BEZERRA GOMES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONVITE Nº 00001/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00001/2020, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada para construção e recuperação de passagens molhadas e bueiro em vias 
de acesso a zona rural do município de Emas-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, 
CNPJ n° 21.120.333/0001-24 - R$ 244.267,87 (duzentos e quarenta e quatro mil duzentos e sessenta 
e sete reais e oitenta e sete centavos)

Emas - PB, 04 de Agosto de 2020
JOSÉ WILLIAM SEGUNDO MADRUGA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção e recuperação de passagens 

molhadas e bueiro em vias de acesso a zona rural do município de Emas-PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Convite nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Emas: Unidade 
orçamentária: 02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Classificação orçamentária: 26 
782 1005 1018 Construir/Recuperar Passagem Molhada, Barreiros e Mata-burros Elemento de 
despesa: 4490.51 - Obras e instalações Fonte: 1001 - Recursos ordinários.. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Emas e: CT 
Nº 00051/2020 – Data de assinatura: 04.08.20 - RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI, CNPJ n° 21.120.333/0001- - R$ 244.267,87(duzentos e quarenta e quatro mil duzentos e 
sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2020, que objetiva: Contratação de 
empresa para locação de caminhão basculante a fim de auxiliar na manutenção de estradas vicinais 
do município de Emas-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
MAMUTE PRODUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 66.320,00.

Emas - PB, 29 de Julho de 2020
JOSÉ WILLIAM SEGUNDO MADRUGA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para locação de caminhão basculante a fim de auxiliar na ma-

nutenção de estradas vicinais do município de Emas-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00018/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Emas: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26 782 1005 
2046 Recuperação de Estradas Vicinais ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica FONTE 1001 - Recursos ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Emas e: CT Nº 00049/2020 
- 29.07.20 - MAMUTE PRODUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 66.320,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020
RESULTADO FASE PROPOSTA

A Prefeitura Municipal de Gurjão - PB, TORNA PÚBLICO o resultado de julgamento de propostas 
de preços, referente à Tomada de Preços em epígrafe, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL COM VESTIÁRIOS. 

Após análise e julgamento de propostas, sagrou-se vencedora do certame a empresa MOURA 
E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ: 18.127.470/0001-86), no valor 
global de R$: 310.343, 53 (trezentos e dez mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e 
três centavos). 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 através do e-mail pmgurjao@globomail.com. Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Vicente Borges Gurjão, nº 15 Gurjão - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. 

Gurjão – PB, 05 de agosto de 2020.
DIEGO GURJÃO RAMOS

Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

 TOMADA DE PREÇOS Nº. 0003¬/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Severino Felipe Barbosa, s/n - Centro – Gado Bravo - PB, às 13:00 horas do dia 24 de Agosto de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE 01(UM) 
VEÍCULO, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Gado Bravo. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: 
www.tce.pb.gov.br.

Gado Bravo - PB, 05 de Agosto de 2020
Betânia Marinho de Souza
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 
Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09:30 horas do dia 19 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços espe-
cializados de mão de obra ematendimentodas necessidades da Fundo Municipal de Assistência 
Social, conforme especificações do termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 0325/2009. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347-1820. 
E-mail: licitacaogadobravo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 05 de agosto de 2020
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 
Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 10:30 horas do dia 19 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material 
de laboratório em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 0325/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (83) 3347-1820. E-mail: licitacaogadobravo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 05 de agosto de 2020
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para execução de pavimento em para-
lelepípedos graníticos e assentamento de meio-fio granítico em diversas ruas do município. FUN-
DAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2020. RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
- Recursos Próprios / Outros. Dotação consignada no orçamento vigente 2020 - 4.4.90.51.01 - Obras 
e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA, 
CNPJ sob o nº 14.224.419/0001-31 - CT Nº 00418/2020 – 04/08/2020 – R$ 243.211,10 (Duzentos 
e Quarenta e Três Mil Duzentos e Onze Reais e Dez Centavos).

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2020, que objetiva: OBJETO: Con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviços especializado de ultrassonografia, 
em pacientes carentes encaminhado pela secretaria de Saúde do Município; ADJUDICO o seu 
objeto a: JOSE EURIDES LIBERALINO - R$ 59.500,00.

Igaracy - PB, 06 de Agosto de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 02.000 GABINETE DO PREFEITO, 04 
122 1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO, 019 3390.39 
00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 03.000 SECRETARIA DE 
ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMI-
NISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 032 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA; 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 1002 2010 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 054 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 073 3390.39 
00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 06.001 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 092 3390.39 
00 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 07.000 SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 20 606 1002 2037 MANUT. DA SEC. DE 
MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 189 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 1013 
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 212 3390.39 00 001 OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, 08 244 1013 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS, 260 3390.39 
00 311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 09.000 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 368 1016 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, 323 3390.39 00 111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA, 
10.000 SECRETARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE CULTURA, 364 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES-
SOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00066/2020 - 05.08.20 - FABIANO DE CALDAS BATISTA 
- EIRELI EPP - R$ 8.995,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2020, que objetiva: OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços especializado de ultrassonografia, em pacientes 
carentes encaminhado pela secretaria de Saúde do Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOSE EURIDES LIBERALINO - R$ 59.500,00.

Igaracy - PB, 06 de Agosto de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

 Prefeito Constitucional

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 resul-

tado 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: CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ nº 
18.715.796/0001-24.

VALOR TOTAL: R$ 270.712,49 (Duzentos e setenta mil setecentos e doze reais e quarenta e 
nove centavos).

Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 05/08/2020 – Republicado por incorreção.
 Ingá(PB), 4 de agosto de 2020.

MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE DA CPL

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: FMAS – Transferência do Governo Federal e Recursos Próprios do 

Município.
VIGÊNCIA: 90 dias.
Publicado no DOE do dia 05/08/2020 – Republicado por incorreção.

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

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato nº 67/2020 – Processo: 036/2020, Tomada de Preços 
nº 004/2020 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ e a empresa A.S. CONSTRUÇÕES 
EIRELI. Objeto: a alterar a o Parágrafo Terceiro da Cláusula Sexta do Contrato, que passa a ter a 
seguinte redação: “O presente contrato é do tipo empreitada por preço unitário”.

Ingá(PB), 4 de agosto de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
 AVISO DE REABERTURA 

PROCESSO Nº 03.510/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020
DATA DE ABERTURA: 21/08/2020 – ÀS: 08:30hs.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NAS 
UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro Oficial, Sr. 
Everaldo Francisco da Silva Junior, nomeado pela Portaria nº 006/2020, vem por meio deste, 
tornar público, para conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O novo Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, ficando 
sob o mesmo número da CHAVE: 817166, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio na sala da Comissão Setorial de 
Licitação, no HORÁRIO de 08:00h às 12:00 e das 13:00h às 17:00h, pelo Fone: 83. 3214-7937, 
ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recurso: ORDINÁRIOS/SUS/ TRANSF. FUNDO A 
FUNDO DE RECURSOS DO SUS  PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL. Fundamentação 
legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 
5.716/2006, 7.884/2013, e subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 06 de Agosto de 2020. 
Everaldo Francisco da Silva Junior

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.044/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE CERTIFICADOS DI-
GITAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, 
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2020/050409.
Data da sessão: 19/08/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 06 de agosto de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.009/2019/SEPLAN
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 33.007/2019/SEPLAN – Revitalização da Antiga Alfândega – 

Museu Colônia em João Pessoa – PB. 
LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33009/2019/SEPLAN
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: GASA ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 07.914.131/0001-23, Inscrição Municipal 

nº 96790-4
OBJETO: O Prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 84 (oitenta e quatro) dias, 

totalizando 474 (quatrocentos e setenta e quatro) dias, em decorrência da necessidade de se 
prorrogar por mais 84 (oitenta e quatro) dias o prazo da execução, totalizando 444 (quatrocentos 
e quarenta e quatro) dias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a) Classificação Funcional: 08.108.15.121.5562.1508 – Implanta-
ção do Complexo Turístico, Cultural e de Serviços da Cidade Antiga de João Pessoa; b) Natureza 
da Despesa: 4.4.90.51- Obras e Instalações; c) Fontes de Recursos: 1510 – (Outras transferências 
de Convênios ou Contratos de Repasse da União); d) Integrante do PPA 2018/2021 e pertencentes 
ao Orçamento da Secretaria de Planejamento do Município de João Pessoa/PB

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
Data da Assinatura: 30/07/2020

João Pessoa, 30 de julho de 2020.
Aline da Silva Carolino

Secretária Municipal de Planejamento
CONTRATANTE

Sachenka Bandeira da Hora
Secretária Municipal de Infraestrutura

CONTRATANTE

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33003/2018/SEPLAN
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 09172/2018/SEDEC – Reforma, Ampliação e Manutenção da 

Escola Municipal Almirante Barroso na Cidade de João Pessoa - PB. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: EBS Construções e Serviços Eireli.
DO OBJETO – É objeto do presente termo aditivo a PRORROGAÇÃO DE PRAZO. Prazo 

prorrogado por mais 105 (CENTO E CINCO) dias corridos.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sr. / Gilberto Cruz de Araújo/ PMJP e o Sr. Edson Bessa da Silveira/EBS 
DATA DA ASSINATURA: 21/07/2020

João Pessoa, 21 de julho de 2020
Sr. Gilberto Cruz de Araújo

Secretário de Educação/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO (NOVA DATA)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.031/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E 
SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/021764.
Data da sessão: 20/08/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Fonte de Recurso: (1001).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 06 de agosto de 2020.
Lucélia Alves Silva

Pregoeira Substituta

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33044/2018/SEPLAN
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.103/2019/SEDEC –Lote 03 – Serviços de Manutenção Cor-

retiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e Ambientes na Escola 
Municipal Arnaldo de Barros Moreira, localizada no Bairro dos Novais na Cidade de João Pessoa-Pb.

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33044/2018/SEPLAN
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 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: 20/07/2020

João Pessoa, 20 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

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.009/2018/SEINFRA
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.005/2019/SEINFRA - Execução de Serviços de Recapeamento 

asfáltico nos Bairros Portal do Sol, Jardim Oceania, Brisamar, Centro, João Paulo II, Bancários, 
Altiplano, Miramar, Paratibe, Jardim São Paulo, Esplanada, Jardim Cidade Universitária, Jardim 
Veneza, Funcionários, Costa e Silva, Bessa, Expedicionários e Tambauzinho e Implantação de 
Drenagem e Pavimentação em Paralelepípedos no Bairro das Indústrias e Mangabeira (50 RUAS) 
– Lote  05 na Cidade de João Pessoa-Pb 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Construtora PLANÍCIE Ltda.
OBJETO: É objeto do presente Aditivo a Prorrogação de prazo por mais 06 (SEIS) MESES.  
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sra. Sachenka Bandeira da Hora/PMJP e o Sra. Francisca Neves de Araújo 

Fernandes /PLANICIE.
Data da Assinatura: 04/08/2020.

João Pessoa, 04 de agosto de 2020.
Sra. Sachenka Bandeira da Hora

Secretária de Infra-Estrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33003/2020 – SEPLAN
PARTES:
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO da Prefeitura Municipal de 

João Pessoa 
CONTRATADA: KG2 ENGENHARIA LTDA
 OBJETO: FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO MOBILIÁRIO 

URBANO DENOMINADO “ABRIGO DE ÔNIBUS”, NA AVENIDA EPITÁCIO PESSOA NA CIDADE 
DE JOÃO PESSOA.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 (treze) meses.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 33001/2020.
VALOR: R$ 470.999,83 (quatrocentos e setenta mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta 

e três centavos).
DOTAÇÃO: 
a) Classificação Orçamentária: 08.108.15.451.5365.1290 – IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE 

OBRAS ESPECIAIS
b) Natureza das despesas: 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES
c) Fonte: 1001 – RECURSOS ORDINÁRIOS
d) PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, a Lei 

federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei 123/2006 e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie e ainda Com fulcro nos Decretos Municipal n.º 4.985/2003, 
5.716/2006, 7.364,2011, Lei Municipal nº 10.431/2005.

João Pessoa, 16 de  julho de 2020.
ALINE DA SILVA CAROLINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CONTRATANTE

SACHENKA BANDEIRA DA HORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONTRATANTE
ALCINDO MARQUES JUNIOR

KG2 ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.037/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS 
COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDAN-
TES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2020/021749.
Data da sessão: 19/08/2020
Horário da Abertura das Propostas: 15hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Fonte de Recurso: (1001, 1090, 1214, 1211, 1410, 1290, 1630).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 06 de agosto de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 09051/2020 (LOTE 01)
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.005/2019/SEINFRA.

         CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Construções, Comércio e Empreendimentos QUEIROGA Ltda. - CNPJ Nº 

08.938.468/0001-33
OBJETO: Execução de Serviços de Manutenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Moder-

nização de Instalações, Estruturas e Ambientes nas  Escolas Municipais de Ensino Fundamental 
(EMEF): Cantalice Leite Magalhães, Luiza Lima Lobo, Seráfico da Nóbrega, Zulmira de Novais e 
Tharsilla Barbosa da Franca na Cidade de João Pessoa, PB – LOTE 01

VALOR TOTAL: R$ 5.625.637,23 (Cinco milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, seiscentos e 
trinta e sete reais, vinte e três 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 o Sr. Sr.  José 

Odivaldo Queiroga de Sousa a /CONST. COM E EMPREEND. QUEIROGA
DATA DA ASSINATURA: 28/07/2020

João Pessoa, 28 de julho de 2020. 
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário Municipal de Educação
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra Estrutura/PMJP
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

OBJETO: Pavimentação de rua. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor 
total da contratação: MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - Valor: R$ 
73.729,05. 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, Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazei-
rinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: 
licitajuazeirinho@gmail.com. 

Juazeirinho - PB, 06 de Agosto de 2020
IZAEL DOS SANTOS

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

OBJETO: Construção de praça. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor 
total da contratação: PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - Valor: R$ 
139.770,92. 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, Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazei-
rinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: 
licitajuazeirinho@gmail.com. 

Juazeirinho - PB, 27 de Julho de 2020
IZAEL DOS SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Homologação: Pregão Presencial 01/2020
Objetivo: Locação de veiculo
Vencedor:JOSENILDO PEDRO DA SILVA, CPF – 929.039.754-34.

JURIPIRANGA (PB), 05 de agosto de 2020.
TIAGO MARIZ SOARES

PRESIDENTE 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: 06/2020
CONTRATADO: JOSENILDO PEDRO DA SILVA, CPF – 929.039.754-34.
VIGENCIA: 31/12/2020, OBJETIVO: Locação de veiculo
VALOR: MENSAL R$ 2.600,00, TOTAL R$ 13.000,00(treze mil reais).

JURIPIRANGA (PB),05 de agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP011/2020
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 DP011/2020, que objetiva: Contratação direta da pessoa jurídica:Bomsucesso Construções e 
Serviços Ltda, CNPJ nº 16.826.093/0001-48, para prestar serviços de transporte (Três veículos de 
porte pequeno com capacidade para 5 passageiros) das equipes de saúde durante as realizações 
das visitas de pacientes com covid/19, e busca ativa de casos suspeitos e orientações, em todas 
as áreas do município de Livramento, durante o monitoramento, 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: Bomsucesso Construções e Serviços Ltda, 
CNPJ nº 16.826.093/0001-48, Rua Domingos de Medeiros, nº 389, Bairro: Jardim Rogerio, Cidade: 
Pombal/PB, com o valor total de R$ 48.000,00 (Quarenta e oito milreais). Publique-se e Cumpra-se.

Livramento/PB, 27 de julho de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNº 130/2020

Dispensa de Licitação nº DP011/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. 
Contratada:Bomsucesso Construções e Serviços Ltda, CNPJ nº 16.826.093/0001-48.Valor total 
contratado: R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais), pelos três equipamentos. Objeto:Prestar 
serviços de transporte (Três veículos de porte pequeno com capacidade para 5 passageiros) 
das equipes de saúde durante as realizações das visitas de pacientes com covid/19, e busca 
ativa de casos suspeitos e orientações, em todas as áreas do município de Livramento, durante 
o monitoramento, enfretamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavirus responsável pelo surto de 2019 e até o presente momento. Fonte 
de Recursos:Recursos da Secretaria de Saúde – Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de 
Livramento/PB e doCovid/19).Dotação:02.050 (Secretaria de Saúde (Fundo Municipal de Saúde), 
02050.10.301.1008.2114 (Manutenção das Atividades da Secretaria), 02050.10.305.1008.2045 
(Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde), 214 (Ficha), 33.90.39.00 (Outros serviços de 
terceiros - pessoa jurídica).Vigência para execução dos serviços e do contrato: Até 31/12/2020. 
Partes contratantes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) e O Sr. KenroKaymmy Ribeiro da 
Silva, CPF nº 893.027.454-49(Pela contratada).

Livramento - PB, 28 de julho de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00016/2020, que objetiva: Aquisição de pães, massas 
embutidos, refrigerantes e laticínios para suprir as demandas desta municipalidade; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: HERMANO LOURENÇO 
DA COSTA - R$ 133.787,00; PANIFICADORA BOM JESUS LTDA - R$ 108.182,96; WILTON DA 
COSTA SANTOS - R$ 19.432,00.

Lagoa Seca - PB, 04 de Agosto de 2020.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de pães, massas embutidos, refrigerantes e laticínios para suprir as deman-

das desta municipalidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00016/2020. DOTAÇÃO: 
Orçamento 2020: recursos próprios/federais - VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00171/2020 - 05.08.20 
- PANIFICADORA BOM JESUS LTDA - R$ 108.182,96; CT Nº 00172/2020 - 05.08.20 - WILTON 
DA COSTA SANTOS - R$ 19.432,00; CT Nº 00173/2020 - 05.08.20 - HERMANO LOURENÇO DA 
COSTA - R$ 133.787,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 059/2020
Processo Administrativo nº 028/2020 

Pregão Presencial nº 06.010/2020
OBJETO: aquisição de móveis e equipamentos hospitalares, destinados a instalação e ampliação 

das unidades de saúde do município de Lagoa de Dentro - PB. CONTRATANTE: Fundo Municipal 
de Saúde de Lagoa de Dentro – PB. CNPJ Nº: 12.375.571/0001-90. CONTRATADO: K.C.R.S. 
Comércio de Equipamentos Eireli - EPP. CNPJ Nº: 21.971.041/0001-03. VALOR R$: 2.940,00 
(dois mil, novecentos e quarenta reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: Até 31/12/2020. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente. 

Lagoa de Dentro - PB, 03 de agosto de 2020. 
ELIANE SANTIAGO

Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 057/2020
Processo Administrativo nº 028/2020

Pregão Presencial nº 06.010/2020
OBJETO: aquisição de móveis e equipamentos hospitalares, destinados a instalação e ampliação 

das unidades de saúde do município de Lagoa de Dentro - PB. CONTRATANTE: Fundo Municipal 
de Saúde de Lagoa de Dentro – PB. CNPJ Nº: 12.375.571/0001-90. CONTRATADO: Liferma Co-
mercial Distribuidora Produtos Hospitalares Eireli - EPP. CNPJ Nº: 06.281.452/0001-75. VALOR 
R$: 13.217,00 (treze mil duzentos e dezessete reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: Até 31/12/2020. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente. 

Lagoa de Dentro - PB, 03 de agosto de 2020. 
ELIANE SANTIAGO

Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 058/2020
Processo Administrativo nº 028/2020

Pregão Presencial nº 06.010/2020
OBJETO: aquisição de móveis e equipamentos hospitalares, destinados a instalação e ampliação 

das unidades de saúde do município de Lagoa de Dentro - PB. CONTRATANTE: Fundo Municipal 
de Saúde de Lagoa de Dentro – PB. CNPJ Nº: 12.375.571/0001-90. CONTRATADO: S D de A 
Ferreira e Cia Ltda. CNPJ Nº: 26.889.181/0001-42. VALOR R$: 10.688,00 (dez mil seiscentos e 
oitenta e oito reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: Até 31/12/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Conforme orçamento vigente. 

Lagoa de Dentro - PB, 03 de agosto de 2020. 
ELIANE SANTIAGO

Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2020
Processo Administrativo nº 028/2020

Pregão Presencial nº 06.010/2020
OBJETO: aquisição de móveis e equipamentos hospitalares, destinados a instalação e ampliação 

das unidades de saúde do município de Lagoa de Dentro - PB. CONTRATANTE: Fundo Municipal 
de Saúde de Lagoa de Dentro – PB. CNPJ Nº: 12.375.571/0001-90. CONTRATADO: Betaniamed 
Comercial Eireli - EPP. CNPJ Nº: 09.560.267/0001-08. VALOR R$: 15.713,00 (quinze mil, sete-
centos e treze reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: Até 31/12/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Conforme orçamento vigente. 

Lagoa de Dentro - PB, 03 de agosto de 2020. 
ELIANE SANTIAGO
 Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2020
Processo Administrativo nº 028/2020

Pregão Presencial nº 06.010/2020
OBJETO: aquisição de móveis e equipamentos hospitalares, destinados a instalação e ampliação 

das unidades de saúde do município de Lagoa de Dentro - PB. CONTRATANTE: Fundo Municipal 
de Saúde de Lagoa de Dentro – PB. CNPJ Nº: 12.375.571/0001-90. CONTRATADO: Emilly Indus-
tria e Comércio de Móveis Ltda. CNPJ Nº: 07.239.645/0001-20. VALOR R$: 11.078,00 (onze mil e 
setenta e oito reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: Até 31/12/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Conforme orçamento vigente. 

Lagoa de Dentro - PB, 03 de agosto de 2020. 
ELIANE SANTIAGO

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 062/2020
Processo Administrativo nº 028/2020

Pregão Presencial nº 06.010/2020
OBJETO: aquisição de móveis e equipamentos hospitalares, destinados a instalação e ampliação 

das unidades de saúde do município de Lagoa de Dentro - PB. CONTRATANTE: Fundo Municipal 
de Saúde de Lagoa de Dentro – PB. CNPJ Nº: 12.375.571/0001-90. CONTRATADO: Odontomed 

Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP. CNPJ Nº: 09.748.023/0001-80. VALOR 
R$: 5.401,00 (cinco mil, quatrocentos e um reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: Até 31/12/2020. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente. 

Lagoa de Dentro - PB, 03 de agosto de 2020. 
ELIANE SANTIAG
Gestora do FMS.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO PRESENCIAL

Pregão Presencial n. 014/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, no uso de suas atribuições, CONVOCA 

as empresas: AWG – COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR – EIRELI CNPJ: 
13.827.404/0001-03; BETÂNIAMED COMERCIAL EIRELI – EPP CNPJ: 09.560.267/0001-08; CÉLIA 
FRANCISCO DE CARVALHO CNPJ: 15.659.814/0001-00; LIFEFARMA COMERCIAL DISTR. DE 
PROD. HOSP. EIRELI – EPP CNPJ: 06.281.452/0001-75: vencedoras do Pregão Presencial n.º 
014/2020 para assinatura da ata de registro de preços no prazo máximo de 5 dias úteis contados 
a partir da publicação deste termo no DOE. O não comparecimento no prazo estipulado acarretará 
decadência do Direito de Contratar com a Prefeitura de Mamanguape. Maiores informações na 
COPELI situado a Rua Antenor Navarro, S/N, Centro – Mamanguape – PB –no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape -PB, 03 de Agosto de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020, feito pela Comis-
são Permanente de Licitação em 18 de Março de 2020 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: LEÃO SERV. E COM. VAREJISTA DE ELETROELE-

TRÔNICO LTDA – EPP com o valor de R$ 11.360,00 (Onze Mil, Trezentos e Sessenta Reais) a 
empresa RAMON F. DE OLIVEIRA – ME com o valor de R$ 1.338,00 (Um Mil, Trezentos e Trinta 
e Oito Reais) e a empresa WW COMERCIAL EIRELI – EPP com o valor de R$ 22.776,00 (Vinte e 
Dois Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais), pelas razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 20 de Março de 2020.
Maria Eunice do Nascimento Pessoa

Prefeita
        

ADJUDICAÇÃO
 Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do Pregão Presencial N.º 015/2020, ADJUDICAMOS o Presente Pregão 
Presencial para as Empresas: LEÃO SERV. E COM. VAREJISTA DE ELETROELETRÔNICO 
LTDA – EPP com o valor de R$ 11.360,00 (Onze Mil, Trezentos e Sessenta Reais) a empresa 
RAMON F. DE OLIVEIRA – ME com o valor de R$ 1.338,00 (Um Mil, Trezentos e Trinta e Oito 
Reais) e a empresa WW COMERCIAL EIRELI – EPP com o valor de R$ 22.776,00 (Vinte e Dois 
Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais).

Mamanguape - PB, 20 de Março de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2020
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ENXOVAIS INFANTIL PARA ATENDIMENTO DAS 

GESTANTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE-PB.
EMPRESAS: LEÃO SERV. E COM. VAREJISTA DE ELETROELETRÔNICO LTDA – EPP
CNPJ: 33.932.061/0001-46
RAMON F. DE OLIVEIRA – ME
CNPJ: 32.759.332/0001-40 
WW COMERCIAL EIRELI – EPP
CNPJ: 19.835.542/0001-02
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  LEÃO SERV. E COM. VAREJISTA DE ELETROELETRÔNICO LTDA – EPP

CNPJ: 33.932.061/0001-46
ITEM VENCIDO

8 - 9 - 10 - 20 - 22 - 23 - 24 - 37 - 38 - 39 - 40.

 TOTAL: R$ 11.360,00

VENCEDOR:  RAMON F. DE OLIVEIRA – ME
CNPJ: 32.759.332/0001-40

ITENS VENCIDOS

25 – 30

 TOTAL: R$ 1.338,00

VENCEDOR:  WW COMERCIAL EIRELI – EPP
CNPJ: 19.835.542/0001-02

ITEM VENCIDO

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 26 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 
33 - 34 - 35 - 36.

 TOTAL: R$ 22.776,00

1. VALIDADE DA ATA
1.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
1.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não 

fica obrigada a firmar as contratações.
Mamanguape - PB, 20 de Março de 2020.

MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA
PREFEITA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
(RETOMADA)

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 016/2020.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item no dia 19 de Agosto de 2020 as 09:00 horas, tendo 
como objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANU-
TENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala 
da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, 
Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no 
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou através do site https://www.mamanguape.
pb.gov.br/licitacoes/ano-2020/.

Mamanguape-PB, 06 de Agosto de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 001/2020.
A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de MAMANGUAPE e para quem interessar possa que o 
resultado da análise dos envelopes de habilitação das empresas participantes da Tomada de 
Preços nº 001/2020 foi o seguinte: AWG ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 20.975.997/0001-02; 
CONSTRUTORA INVEZT LTDA – CNPJ Nº 23.708.289/0001-01,  ENGEMAIS CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIREI – CNPJ Nº 17.427.653/0001-33, NV CONSTRUÇÕES EIREI – CNPJ N 
28.307.865/0001-14, ANTUNES ENGENHARIA EIREI – CNPJ Nº 22.455.563/0001-07, S&L CONS-
TRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 04.326.123/0001-78, MVP ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES EIRELI ME – CNPJ Nº 19.503.944/0001-00 e EMPROTEC CONSTRUÇOES E 
SERVIÇOS EIREI – CNPJ N 10.465.480/0001-10 foram consideradas HABILITADAS para a fase 
de PROPOSTA pelo cumprimento dos ditames do edital. Já as empresas, JOSÉ LUIZ DA SILVA 
ANDRADE-ME – 24.621.931/0001-75, AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA ME – CNPJ 
Nº 12.072.392/0001-83, foram consideradas INABILITADAS para a fase de proposta de preço por 
descumprimento de algum(s) condição(es) de habilitação exigidas nos item(s) 5 e/ou 6 do edital. 
Maiores informações e o DETALHAMENTO do julgamento da comissão será obtido na sala da 
COPELI ou através do site www.mamanguape.pb.gpv.br.

MAMANGUAPE, 06 de Agosto de 2020.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 011/2020

OBJETO: LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS, E FREEZER A DESTINADO AS 
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público para conhecimento dos interes-
sados que após análise do pedido do secretário de administração, não prevendo mais a realização 
de eventos e ações planejadas pelo município, tendo em vista a pandemia da COVID-19. Decisão 
essa que foi acolhida pela prefeita do Município de Mamanguape-PB. Ato contínuo, fica DECIDIDO 
também a REVOGAÇÃO do presente certame, nos termos do que recomenda o art. 49 da Lei Federal 
n.º 8.666/93. Maiores informações, no departamento de licitações, no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Mamanguape, cujo endereço encontra-se no preâmbulo do edital.

Mamanguape 06 de Agosto de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020.
A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de MAMANGUAPE e para quem interessar possa que o resul-
tado da análise dos envelopes de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços nº 
003/2020 foi o seguinte: AWG ENGENHARIA LTDA CNPJ: 20.975.997/0001-02; TGB ENGENHARIA 
E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME CNPJ: 09.580.934/0001-14; FC FERNANDES CARVALHO 
CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 13.570141/0001-91; PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E 
ENGENHARIA LTDA – ME CNPJ: 22.885.188/0001-35; S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORA-
ÇÕES LTDA CNPJ: 04.326.123/0001-78; MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA CNPJ: 17.127.470/0001-86 e SFX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 
28.561.917/0001-84 e foram consideradas HABILITADAS para a fase de PROPOSTA pelo cum-
primento dos ditames do edital. Já as empresas CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA CNPJ: 26.635.344/0001-60; ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 
17.427.953/0001-33; CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI – ME CNPJ: 21.961.145/0001-29; 
CONSTRUTORA COSTA DO SOL EIRELI – EPP CNPJ: 01.945.326/0001-54; H & M CONSTRU-
ÇÕES LTDA CNPJ: 01.233.506/0001-03 e MVP ENGENHARIA LTDA CNPJ: 19.503.944/0001-00 
foram consideradas INABILITADAS para a fase de proposta de preço por descumprimento de 
algum(s) condição(es) de habilitação exigidas nos item(s) 5 e/ou 6 do edital. Maiores informações 
e o DETALHAMENTO do julgamento da comissão será obtido na sala da COPELI ou através do 
site www.mamanguape.pb.gpv.br.

MAMANGUAPE, 06 de Agosto de 2020.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 002/2020.
A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de MAMANGUAPE e para quem interessar possa que o resultado da 
análise dos envelopes de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços nº 001/2020 
foi o seguinte: ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ Nº 02.349.757/0001-10, 
NV CONSTRUÇÕES EIREI – CNPJ Nº 28.307.865/0001-14, S&L CONSTRUÇÕES E INCORPO-
RAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 04.326.123/0001-78, CONSTRUTORA COSTA DO SOL EIRELI EPP 
– CNPJ Nº 01.945.326/0001-54, CONSTRUTORA ANTENAS EIREI – CNPJ Nº 21.961.145/0001-29, 
LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP – CNPJ Nº 03.263.984/0001-91, AGUIAR 
& AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA-ME – CNPJ Nº 23.587.584/0001-49, PINHEIRO E BRAGA 

CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME – CNPJ Nº 22.885.188/0001-35, FC-FERNANDES 
CARVALHO CONSTRUTORA LTDA – CNPJ Nº 13.570.141/0001-91, ENGEMAIS CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ N 17.427.953/0001-33, TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI-ME – CNPJ Nº 09.580.934/0001-14, T4 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 
12.096.959/0001-51 e AWG ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 20.975.997/0001-02  foram consi-
deradas HABILITADAS para a fase de PROPOSTA pelo cumprimento dos ditames do edital. Já 
as empresas, AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ Nº 12.072.392/0001-83, 
JOZÉ LUIZ DA SILVA ANDRADE LTDA – CNPJ Nº 24.621.961/0001-75, ROQUE CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI-EPP – CNPJ Nº 32.892.707/0001-46 e foram consideradas INABILITADAS 
para a fase de proposta de preço por descumprimento de algum(s) condição(es) de habilitação 
exigidas nos item(s) 5 e/ou 6 do edital. Maiores informações e o DETALHAMENTO do julgamento 
da comissão será obtido na sala da COPELI ou através do site www.mamanguape.pb.gpv.br.

MAMANGUAPE, 06 de Agosto de 2020.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020.099/2020
TOMADA DE PREÇO Nº.007/2020

OBJETIVO: Contratação dos serviços de obras para pavimentação em vias públicas (Ruas RUA 
HERMINIA CAVALCANTE DE SOUSA; RUA DR. ANTÔNIO FERNANDES FILHO; RUA FRANCISCO 
DE ASSIS SOUSA VICENTE; RUA LUIZ MARTINS DE SOUSA) no município de Malta-PB, CT 
1068839-64, conforme edital e seus anexos.

Reunião: Será às 08:00h do dia 26 de agosto de 2020 na sala da CPL, informação no endereço 
sala da CPL, Rua Manoel Marques nº 67, centro de 07 as 12:00h, site do http://malta.pb.gov.br   
http://www.tce.pb.gov.br,

Malta-PB, 06 de agosto de 2020
RICARDO DE SOUSA NASCIMENTO

Presidente /PMM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Tomada de Preço n.º 0005/2020

O Município de Olivedos-PB, por meio da Comissão Permanente de Licitação, faz saber aos 
interessados do certame em epígrafe da TOMADA DE PREÇO nº 0005/2020, Após a análise dos 
Documentos de Habilitação apresentados pelas empresas participantes a Comissão de Licitação 
concluiu o seguinte relatório em conformidade com os setores jurídico e de engenharia, conforme 
segue abaixo; cujo objetivo. Execução de Obras de construção de uma Escola de 06 salas de 
aula - opção 220V, Localizado na Rua Prefeito José Marinho Filho, s/n, no Conjunto São Francisco, 
Conforme Planilha Orçamentária e Projeto Básico em Anexo. (Projeto padrão FNDE: Projeto Espaço 
Educativo Urbano e Rural - 6 salas com quadra coberta: 

EMPRESAS HABILITADAS; 
1 – k LIXITO CONSTUÇÕES EIRELI, CNPJ: 22.406.154/0001-10 (Habilitada para a fazer de 

proposta de preços).
2 – MATRIX CONSTRU 0TORA EIRELI CNPJ 18.920.924/0001-71, (Habilitada para a fazer 

de proposta de preços)
3 – RANUNFO TOMAZ DA SILVA – RST ENGENHARIA - CNPJ 04.672.369/0001-00, (Habilitada 

para a fazer de proposta de preços).
4 – MJB PAIXA - CNPJ 07.156.006/0001-00, (Habilitada para a fazer de proposta de preços).
EMPRESA INABILITADA; Não Atendeu Planamente os Requisitos do Edital
1 – SUZANA AZEVEDO MEIRA – (MH CONSTRUTORA) - CNPJ 10.588.767/0001-37, confor-

me (Relatório do Setor de Engenharia), com vista franqueada aos interessados na sala da CPL. 
Informamos, ainda, que Os interessados, querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventual-
mente, interpor recursos, pertinentes a essa fase, no prazo estipulado em Lei, a contar da data 
da efetiva publicação do extrato deste julgamento na Imprensa Oficial não tendo recursos fica 

também aberto o prazo estipulado em Lei para abertura da proposta de preço da empresas habi-
litadas que será no dia 14 de agosto de 2020 às 15:30 horas na sala da CPL desta Prefeitura.

 Olivedos- PB, 05 de Agosto de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULANCIA TIPO A E EQUIPAMENTOS PERMANENTES 

DO TIPO (Ar-Condicionado splint e Consultório Odontológico, conforme termo de referência em 
anexo). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00015/2020. DOTAÇÃO: 02.030 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 12 361 0002 2020 ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 120 Transferência 
do Salário-Educação 0110 4490.52 00 120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.100 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS 10 122 0002 2039 ATIVIDADES DE ATENÇÃO 
BÁSICA 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede-
ral - Bloco de Custeio das Ações e Serviços 0267 4490.52 00 214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 02.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS 08 243 
0002 2066 ATIVIDADES DE ASS. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0331 4490.52 00 311 EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS 02.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS 10 301 0005 
1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULANCIA 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos 
do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços 0237 4490.52 00 
214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Olivedos e: CT Nº 00039/2020 - 03.08.20 
- E C MARTINS - ME - R$ 101.224,00; CT Nº 00040/2020 - 03.08.20 - POSITIVA COMERCIO E 
SERVIÇOS LICITATORIOS LTDA ME - R$ 75.600,00; CT Nº 00041/2020 - 03.08.20 - BETANIAMED 
COMERCIAL EIRELI - EPP - R$ 12.100,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente, para executar serviços na Reforma de 
Praça Pública, localizada na Rua Conego Teodomiro, neste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pilões: (Crédito 
Especial – LEI Nº 324/2020) 4490.51.99 – Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00062/2020 
- 30.07.20 - NA ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA - R$ 97.071,52.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
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 à Tomada de Preços nº 00002/2020, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo pertinente, para executar serviços na Reforma de Praça Pública, 
localizada na Rua Conego Teodomiro, neste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: NA ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA - R$ 97.071,52.

Pilões - PB, 29 de Julho de 2020.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços necessários a implantação de cisternas em polietileno, com 
capacidade de armazenamento de 16.000 litros para acumulação de água de chuva, e demais 
materiais constantes na planilha, visando o abastecimento das comunidades rurais localizadas 
nos sítios Tanques e Serra da Jurema neste município, fruto do convênio CV 01748/2017 entre a 
Funasa e está edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Pirpirituba/Convênio Funasa Nº 01748/2017, que entre si cele-
bram a Fundação Nacional de Saúde – Funasa ea Prefeitura de Pirpirituba/PB: 4.4.90.51.01 Obras 
e Instalações. VIGÊNCIA: 270 dias. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba 
e: CT Nº 00090/2020 - 03.08.20 - PR CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 551.826,03.

Prefeitura municipal de Pedra Branca 
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

Pregão Nº 00035/2020
 O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado de 

julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 0035/2020, cujo objeto 
Aquisição de equipamentos para diversas secretarias do Município de Pedra branca. Tem como 
vencedoras: MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES com o valor global de R$ 11.378,00 (onze mil 
trezentos e setenta e oito reais), a empresa CRM COMERCIAL LTDA com o valor global de R$ 
9.646,94 (nove mil seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), a empresa 
CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI  com o valor global de R$ 16.072,00 (dezesseis 
mil e setenta e dois reais) e a empresa XAVIER AFREU DE ASSIS-ME com o valor global de R$ 
158.219,00 (cento e cinquenta e oito mil e duzentos e dezenove reais).

Pedra Branca-PB, 06 de Agosto de 2020
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro 

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preço Nº 00012/2020
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, por meio da comissão de licitação, torna público a 

realização da licitação na modalidade Tomada de Preço Nº 00012/2020, com objeto contratação de 
serviços técnicos. Abertura dia 24/08/2020 às 13:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro. 
O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 06 de Agosto de 2020
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL 

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão N.º. 00034/2020
Objeto: objeto é aquisição de 2000 (duas mil) cestas básicas a ser distribuídas com as famílias 

carentes do município de pedra branca afetadas pelo efeito causado pela pandemia do Covid-19.
Vencedores JOANA DARC COSTA AFREU - ME CNPJ Nº 13.207.326/0001-36com o valor global 

de R$ 198.800,00 (cento e noventa e oito mil reais).
RESOLVE:  Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve AD-

JUDICAR e HOMOLOGAR. Estando convocadas a assinarem contratos. 
Pedra Branca-PB, 06 de Agosto de 2020

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços necessários a implantação de cisternas em polietileno, com 
capacidade de armazenamento de 16.000 litros para acumulação de água de chuva, e demais 
materiais constantes na planilha, visando o abastecimento das comunidades rurais localizadas 
nos sítios Tanques e Serra da Jurema neste município, fruto do convênio CV 01748/2017 entre a 
Funasa e está edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Pirpirituba/Convênio Funasa Nº 01748/2017, que entre si cele-
bram a Fundação Nacional de Saúde – Funasa ea Prefeitura de Pirpirituba/PB: 4.4.90.51.01 Obras 
e Instalações. VIGÊNCIA: 270 dias. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba 
e: CT Nº 00090/2020 - 03.08.20 - PR CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 551.826,03.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS

CASA JUVENAL LÚCIO DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020
A Câmara Municipal de Patos/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira e Equipe 

de Apoio, sediada na Rua Horácio Nobrega, s/n, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade de Patos, às 
08:00 horas do dia 20 de Agosto de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço por lote, para: Contratação de serviços de manutenção e instalação de computadores, 
instalação de programas, formatação, recuperação de dados, remoção de vírus, organização das 
pastas com os backups de todos os computadores, serviços de help desk e outros serviços para a 
Câmara Municipal de Patos/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e demais legislação pertinente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado e através do e-mail: licitacaocamarapatospb@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Patos - PB, 06 de Agosto de 2020
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 09:30 horas do dia 20 de Agosto de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE LICENÇA 
DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
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nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 007/13; 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) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 05 de Agosto de 2020
ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS QUIRINO

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2020

OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos injetáveis e psicotrópicos diversos, destinado 
a Secretaria de Saúde deste município.

O Pregoeiro Oficial convoca o comparecimento da seguinte empresa:  FARMAGUEDES COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, LAISE DE LIMA 
E SILVA, ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI e SO SAUDE 
PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI, para a fase de lances verbais, que será realizado no dia 10 de 
agosto de 2020 às 09:00 horas no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99333-5316.

Rio Tinto - PB, 06 de agosto de 2020
Josenildo Silva de Oliveira

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

 AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO
Tomada de Preço n.º 0002/2020

O Município de São José do Sabugí-PB, por meio da Comissão Permanente de Licitação, faz 
saber aos interessados do certame em epígrafe da TOMADA DE PREÇO nº 0002/2020, Após a 
análise dos Documentos de Habilitação apresentados pelas empresas participantes a Comissão de 
Licitação concluiu o seguinte relatório em conformidade com os setores jurídico e de engenharia, 
todas as empresa foram Habilitadas conforme a seguir, 1 – PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPRE-
ENDIMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ: 20.949.329/0001-00, atendeu todas as exigência do edital, 
2 - F A CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA – EPP, CNPJ N.º  10.872.280/0001-81, atendeu 
todas as exigência do edital. E  3 - RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N.º 
19.910.105/0001-06, atendeu todas as exigência do edital, em seguida o presidente passou para 
fase de abertura de proposta de preço que teve o seguinte resultado:   1) RENOVAR CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cujo valor total da proposta de preço e de R$  241.735,38, 2) PRIIMEE 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, cujo valor total da proposta de preço e de 
R$  243.800,18 e 3) F A CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA – EPP, 246.458,99, tudo de acordo 
com o Art. 43, III, da Lei 8.666/93, (Relatório e Pareceres), com vista franqueada aos interessados 
na sala da CPL. A publicação do extrato deste julgamento será na Imprensa Oficial (Diário Oficial do 
Estado), fica convocado o licitante com a proposta mais vantajosa para que no prazo de até 48hs 
desta publicação comparecer na sede da prefeitura para assinatura do contrato.

São José do Sabugí- PB, 06 de Agosto de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

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

ADITIVO DE VALOR
Termo aditivo 02ao Contrato de Nº 00066/2019. Partes Prefeitura Municipal de São Seb. de 

Lagoa de Roça ePollyefe Construções,Objeto:Contratação de Empresa de Engenharia Civil para 
Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagem no Perímetro Urbano do Município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça, (Rua Francisco da Cunha - Trecho 1, Rua Francisco da Cunha - Trecho 
03, Rua João Terto, Rua Projetada Gavião, Travessa Pedro dos Santos, Rua Projetada. Conforme 
Contrato de Repasse 1053093-59/2018, Celebrado Entre O Ministério das Cidades e a PMSSLR. 
Empreitada Por menor preço unitário, Tipo Menor Preço Global, Com Fornecimento de Mão de 
Obra e Todos os Seus Encargos, Materiais, Equipamentos, Maquinário, Ferramentas, Acessórios, 
Água, Energia e Tudo Quanto for necessário para a Perfeita Execução e Acabamento dos Serviços. 
Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS nº 00002/2019.02070.15.451.2009.1022-4490.51.00.00- 
001/940/Cont. de Rep. 1053093-59/2018 M. CIDADES. Objeto do Aditivo: Refere-se o presente 
aditivo de acréscimo de valor de R$ 6.794,84. Mantendo as demais Cláusulas Inalteradas, Com 
Fulcro No art. 65, I “a” e “b” §1º da LEI Nº 8.666/93, Assinam: Severo Luís do Nascimento Neto e 
B2 Construções Eirelli. Com Fulcro No art. 65, I “a” e “b” §1º da LEI Nº 8.666/93, Assinam: Severo 
Luís do Nascimento Neto e Polyefe Construções.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 06/2020
A Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar no dia 10de Setembro de 2020, ás 10h00min horas, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Sousa, a Rua Cel. José Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB, procedimento 
licitatório na modalidade Concorrência. 

Objeto: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais van-
tajosa será a de menor preço global, paraReforma e ampliação da Praça do Núcleo II de Sousa, 
no Município de Sousa/PB. Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital na sala da CPL, 
no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis no endereço 
supracitado ou pelo site www.sousa.pb.gov.br.

SOUSA, 04 de Agosto de 2020.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE REPUBLICAÇÃO 

Pregão Eletrônico Nº 060/2020
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 19 de 

Agosto de 2020, ás 09:00 horas, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico. Objeto:Aquisição de veículo novo/zero 
quilômetro, destinados ao suporte ás ações dos Programas Bolsa Família e os Centros de Assis-
tência Social CRAS, conforme especificações constantes no Termo de Referência, queencontrar-
-se-ádisponível no site do Portal de compras públicas, no portal de transparência em www.sousa.
pb.gov.br e na sala da CPL no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias 
úteis no endereço supracitado ou pelo portal da transparência em www.sousa.pb.gov.br.

Sousa, 06 de agosto de 2020.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 040/2020
TOMADA DE PREÇO N°: 006/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições do Art. 
109, inciso I, alínea ‘’ b’’, §1o, da Lei Federal de nº. 8.666/93 por intermédio do PRESIDENTE DA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna público a quem interessa o Resultado do Julgamento da Proposta 
de Preço da empresa participante no Processo Administrativo de Nº 040/2020 e Tomada de Preço 
de nº 006/2020, que tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada na Pavimentação 
em Paralelepípedos de Diversas Ruas, localizadas no Distrito de São José da Batalha Zona Rural 
do Município de Salgadinho-PB, de acordo com o seguinte julgamento que segue:   

NOME CNPJ SITUAÇÃO VALOR 
RENOVAR CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA - EPP 19.910.105/0001-06 HABILITADA 
VENCEDORA   R$ 372.841,74

F A CONSTRUÇÕES E COMERCIO 
LTDA - EPP 10.872280/0001-81 HABILITADA 

PERDEDORA  R$ 377.984,68

TORRES E ANDRADE CONS-
TRUÇÕES, PREMOLDADOS E 

SERVIÇOS LTDA
21.933.413/0001-07 HABILITADA

PERDEDORA R$ 373.448,57

JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI 
- EPP 30.999.688/0001-26 HABILITADA 

PERDEDORA  R$ 374.206,41
   
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de 

Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel 
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014.  

Salgadinho-PB, 06 de Agosto de 2020.
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL

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

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de uma praça na 
sede no Município de São José de Piranhas – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00005/2020. DOTAÇÃO: Contrato nº 1065751–64 – SICONV nº 887653, Construção de Praça no 
Município de São José de Piranhas–PB. 07.00 – Secretaria de Obras e Urbanismo: 15.452.2007.1062 
– Construção de Praças; 0010000.00 – Recursos Ordinários; 4.4.90.51.01 – Obras e Instalações; 
9900000.00 – Outras Destinações Vinculadas de Recursos; 4.4.90.51.01 – Obras e Instalações; 
9910000.00 – Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré–Sal, 4.4.90.51.01 – Obras e 
Instalações. VIGÊNCIA: até 06/08/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
José de Piranhas e: CT Nº 00165/2020 - 06.08.20 - A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO 
LTDA - R$ 1.760.167,25.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
NOTIFICAÇÃO

O Senhor Arnóbio Soares de Sousa Neto, Secretário de Administração e Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de São José de Espinharas/PB, no uso de suas atribuições etc.

Realiza a presente NOTIFICAÇÃO ao Sr. José Batista da Silva para: Que promova a desocupa-
ção do canteiro público, localizado a Rua Comandante José Raimundo (em frente à Praça Bossuet 
Wanderley), com a remoção da barraca, cadeiras, mesas e demais objetos que se encontram em 
área pública, no prazo de 20 (vinte) dias a contar desta publicação. Fica a parte que subscreve 
a presente notificação, intimado para assim proceder, ou impugná-la no prazo acima descrito.

São José de Espinharas, Estado da Paraíba, em 06 de Agosto de 2020.
Arnóbio Soares de Sousa Neto

Matrícula: 1159
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RESULTADO FASE PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global por lote, para execução dos serviços de implantação de pavi-
mentação em paralelepípedos em diversas localidades na zona Urbana e Rural do município de São 
José de Piranhas-PB. LICITANTESCLASSIFICADOSCONFORME A PROPOSTA: LOTE 1: 1º)L R M 
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.750.950/0001-82- Valor: R$ 518.106,95; 
2º) SOMOS CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 35.042.630/0001-03 - Valor: R$ 518.553,05; 3º) CO-
VALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 11.170.603/0001-58 - Valor: R$ 521.040,88.
LOTE 2: 1º) L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.750.950/0001-82- 
Valor: R$ 547.640,87; 2º) SOMOS CONSTRUCOES EIRELI -CNPJ: 35.042.630/0001-03 - Valor: 
R$ 547.937,94; 3º) COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 11.170.603/0001-
58 - Valor: R$ 551.096,56.LICITANTES DESCLASSIFICADOSCONFORME A PROPOSTA: 1) 
A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 09.047.935/0001-06,Item: 7.2 – b;2) AM 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 13.351.120/0001-85,Item: 7.2 – g;3) ANTUNES 
ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 22.455.563/0001-07, Item: 7.2 – b;4) CONSTRUTORA TRIUNFO 
EIRELI - CNPJ: 18.578.731/0001-84, Item: 7.2 e Item 7.2 – a;5) FFJ CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 
19.369.906/0001-06, Item: 7.2, Item 7.2 – a e Item 7.2 – b;6) PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI - CNPJ: 13.777.403/0001-93, Item 7.2 – b e Item 7.2 – g. Itens relatados de 
acordo com o relatório expedido pelo setor de engenharia do munícipio.Abre-se prazo recursal de 
acordo com os termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Informações: 
junto a CPL, Rua Inácio Lira, 363, Centro - São José de Piranhas - PB, 07:00 às 13:00h, dias úteis. 
E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. 

São José de Piranhas - PB, 06 de Agostode 2020.
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE IMPETRAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOSNº 00006/2020
A Comissão Permanente de Licitações desse município, vem por intermédio deste aviso, co-

municar aos interessados que a empresa ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ Nº 
34.746.608/0001-81, impetrou Recurso Administrativo em que requereu sua Habilitação, referente 
a Tomada de Preços Nº 00006/2020, Objeto:Contratação de empresa para execução dos serviços 
de reforma à E.M.E.I.F. Clemídia Pereira de Negreiros no Distrito de Piranhas Velha.Abre-se prazo 
para apresentação das contrarrazões conforme a Lei 8.666/1993. Informações: Email: cplsaojo-
sedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas-PB, em 06de Agosto de 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

AVISO DE ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020

A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público que está realizando 
Análise da Documentação de Habilitação da(s) empresa(s) colocadas em segundo lugar no 
Pregão Eletrônico n° 00003/2020, objeto: Aquisição de material de insumo (EPI) para atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde e seus órgãos visando o enfrentamento da pandemia do 
Covid - 19 no município de São José de Espinharas-PB, referente aos itens: 02,03,04,05,06,07 e 
08 tendo em vista que posteriormente foi verificado que a empresa não atendeu o item 9.9.1 do 
edital. Dessa forma fica a empresa TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 
Nº 32.364.822/0001-48 inabilitada. Data e horário da análise da documentação no Portal Compras 
Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br: ás 14:30 horas do dia 07/08/2020. Legislação 
Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Lei n. 13.979/2020, Decreto Municipal de  N° 
124/2020, Lei Nº 8.666/1993, e subsidiárias, Edital de licitação (item 15.8.). Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de 
Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 06 de Agosto de 2020.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra 
de pavimentação e drenagem no Bairro Chã de Solânea, no Município de Solânea/PB. Recursos: 
CR: 895282/2019/MDR/CAIXA. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da 
contratação: GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS - Valor: R$ 220.673,07. 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 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, 06 de Agosto de 2020
MARIA JOSE DA COSTA MARANHÃO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Agosto  de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de Materiais de 
Construção Diversos. Recursos: previstos no orçamento 2020. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com

Solânea - PB, 06 de Agosto de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEAE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 0176/2020-CPL
Contratante: Prefeitura Municipal de Solânea
Contratada: DROGAFONTE LTDA.
Objeto: Constitui objeto deste PRIMEIRO TERMO ADITIVO, realinhamento dos preços dos 

seguintes itens: LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO, que passará de R$ 0,08 (oito 
centavos) para R$ 0,11 (onze centavos) e OMEPRAZOL 20 MG COMPRIMIDO, que passará de 
R$ 0,07 (Sete centavos) para R$ 0,08 (oito centavos), perfazendo um acréscimo de R$ 9.500,00 
(nove mil e quinhentos reais) ao valor contrato.

Valor do Aditivo de Realinhamento: R$ 9.500,00
Pregão Presencial  nº: 0013/2020
Data da Assinatura do aditivo: 04.08.2020.

               KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00008/2020

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 DP00008/2020, 
que objetiva: Contratação de Carro Pipa, com capacidade mínima de 7 (sete) m³ de água, para 
transportar e distribuir água para abastecer os prédios públicos e a população da zona rural, atingidos 
pela escassez de chuvas que assola este Município; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: MARIA DO CARMO DANTAS - R$ 35.000,00; TIAGO DOS SANTOS 
RODRIGUES - R$ 35.000,00.

Solânea - PB, 03 de Agosto de 2020
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de Carro Pipa, com capacidade mínima de 7 (sete) m³ de água, para 

transportar e distribuir água para abastecer os prédios públicos e a população da zona rural, atingidos 
pela escassez de chuvas que assola este Município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00008/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 04.00 – SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR 33,90.36.99 – OUTROS SERVÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA FISICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00240/2020 - 03.08.20 - MARIA 
DO CARMO DANTAS - R$ 35.000,00; CT Nº 00241/2020 - 03.08.20 - TIAGO DOS SANTOS 
RODRIGUES - R$ 35.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/20

OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de quatro ruas, 
neste Município. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - Ponte Rotto Serviços de Engenharia Ltda. - ME - 
R$.175.976,05; 2º - Construtora Imperial Eireli - ME - R$.177.023,08; 3º - Construtora e Serviços 
Exclusiva Eireli - ME - R$.179.238,23; 4º - Joseildo Batista de Morais - ME - R$.182.149,93; 5º 
- FM Serviços Ltda. - ME - R$.186.987,44; 6º - Catão Bongiovi Comércio e Serviços Eireli - ME - 
R$.188.017,48; 7º - Severino Olegário da Silva Neto - ME - R$.188.054,62; 8º - AS Construções 
Eireli - ME - R$.196.968,02; 9º - ALX Construções Ltda. - EPP - R$.201.684,77; 10º - Caramuru 
Construtora e Imobiliária Ltda. - EPP - R$.206.983,66; 11º - ADCruz Construções, Indústria e 
Comércio Eireli - EPP - R$.210.646,40; 12º - HR Costa Construções e Serviços Eireli - ME - 
R$.212.394,18; e 13º - Lisboa Engenharia, Construções e Serviços Eireli - EPP - R$.214.952,19. 
EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: Harg Empreendimentos, Construções e Incorporações Ltda.; 
e Pacto Construções Eireli - ME. 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, 06 de agosto de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

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
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00012/2020, para o dia 21 
de Agosto de 2020 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Orcine Fernandes, 
S/Nº - Centro - Sapé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 8146–1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. 

Sapé - PB, 06 de Agosto de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 24 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de reforma de 
cinco escolas, neste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146–1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: 
www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 03 de Agosto de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 25 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de construção 
de uma creche, neste município. 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 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146–1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. 
Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 03 de Agosto de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/20

OBJETO: Execução dos serviços de reforma na Praça João Pessoa, neste Município. CLASSI-
FICAÇÃO FINAL: 1º - Construtora e Locadora Alexandre Ltda. - EPP - R$.114.747,29; 2º - Malog 
Construções e Serviços Ltda. - ME - R$.117.621,61; 3º - Ponte Rotto Serviços de Engenharia Ltda. 
- ME - ME - R$.118.107,29; 4º - ALX Construções Ltda. - EPP - R$.120.153,53; 5º - Construtora 
Imperial Eireli - ME - R$.123.088,48; 6º - Construtora e Serviços Exclusiva Eireli - ME - R$.129.145,54; 
7º - ADCruz Construções, Indústria e Comércio Eireli - EPP - R$.130.716,09; 8º - Caramuru Cons-
trutora e Imobiliária Ltda. - EPP - R$.133.864,78; 9º - GPS Gerenciamento de Projetos e Serviços 
Ltda. - ME - R$.135.440,89; 10º - RF Serviços de Construção Civil Eireli - ME - R$.136.228,34; 
11º - Pacto Construções Eireli - ME - R$.139.881,21; 12º - Montbravo Construções e Serviços 
Eireli - EPP - R$.143.270,02; 13º - Planforte Construção e Prestadora de Serviços Eireli - EPP - 
R$.155.723,74; e 14º - FM Serviços Ltda. - ME - R$.157.489,40. EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: 
Não houve licitante desclassificado. 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, 06 de agosto de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2020

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para cestas básicas destinadas ao enfrentamento 
das consequências causadas pela Pandemia do COVID-19 para o município de Santa Luzia/PB.

TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 19/08/2020 – HORÁRIO: 09:00 HORAS
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 

019/2020, Lei Nº 8.666/1993, e subsidiárias.
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br.
Modo de Disputa: Aberto
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 

08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento 
de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 06 de agosto de 2020.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira 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 ob-

jetiva: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER 
AS DEMANDAS 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$: 1.589.262,00
- NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 15.218.561/0001-39
Valor R$: 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 DO SECRETÁRIO
Santa Rita - PB, 06 de agosto de 2020. 

O SECRETÁRIO DE SAÚDEDO 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 nº00002/2020, que 

objetiva: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER 
AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, 
PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponentes vencedores:

- 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$: 1.589.262,00
- NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 15.218.561/0001-39
Valor R$: 1.244.976,99
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
Secretário Municipal de Saúde 

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

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2020. PROCESSO Nº072/2020. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº00001/2020. 1.0 - DO OBJETIVO. 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. 2.0- DO RESULTADO. JULLIO CESAR 
ANDRADE DE OLIVEIRA - CNPJ: 29.100.463/0001-07 - Valor R$: 28.179,40. RAIMUNDO ADEL-
MAR FONSECA PIRES - CNPJ: 07.526.979/0001-85 - Valor R$: 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. 

Santa Rita - PB, 06 de agosto de 2020. 
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 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Pregão Presencial nº 001/2020

Processo n° 015/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXECUTORA DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MU-

NICIPAL DE SANTA RITA, PB, PARA PROVIMENTO DO QUADRO EFETIVO DA PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SECRETARIA 
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

A Pregoeira Oficialdo Município de Santa Rita, PB, torna público que está suspenso tempora-
riamente o Pregão Presencial em epígrafe, em razão do disposto no art. 8° da Lei Complementar 
n° 173/2020 e em conformidade com o Perecer Técnico da Controladoria Geral do Município. A 
continuidade do procedimento licitatório será divulgada através dos meios utilizados anteriormente.

Santa Rita, 06 de agosto de 2020.
Maria Neuma Dias 

Pregoeira Oficial - PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DOPREGÃO PRESENCIAL 00009/2020
O Município de São João do Tigre-PB, por meio do Prefeito Constitucional, torna público para 

conhecimento dos interessados, que decidiu tornar sem efeito a Publicaçãodo Aviso do Pregão 
Presencial 00009/2020, publicadoem:Jornal a União datado em 30/06/2020,Pág. 19 e a Retificação 
publicado em: Jornal a União  datado em 15/07/2020, Pág. 19;Publicados erroneamente. 

São João de Tigre -PB, 06 de Agosto de2020, 
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Tigre, através 
do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de São 
João do Tigre, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 009/2020, cujo objeto a SERVIÇOS MECÂNICOS. 
DATA DA ABERTURA: 20 DE AGOSTO, ÀS 09:00H (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário 
das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone (83) 3352-1122. Local: www.
comprasgovernamentais.gov.br/Nº da UASG: 980454/Edital: www.comprasgovernamentais.gov.b 
/ e-mail: sjtigre@hotmail.com e ainda www.tce.pb.gov.br.

São João do Tigre -PB, 06de Agostode 2020.
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 10:00 horas do dia 24 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A REFORMA E PINTURA DA UBS DINA EMÍLIA, 
CONFORME PROJETO EM ANEXO A ESTA LICITAÇÃO. 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 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: sjtigre@
hotmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São João do Tigre - PB, 06 de Agosto de 2020
ZENON FLORÊNCIO LIMA
Presidente da Comissão 



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 7 deagosto de 202022
Publicidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
EDITAL CONVOCAÇÃO 003/2020
CONCURSO PÚBLICO 001/2016

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições, 
considerando a homologação do Resultado do Concurso Público objeto do Edital 01/2016, homolo-
gado pelo Decreto Municipal n° 013/2017 de 04 de abril de 2017 e prorrogado pelo Decreto Municipal 
n°006/2019 de 02 de abril de 2019, considerando a necessidade iminente de provimento dos referidos 
cargos, TORNA PÚBLICO A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS, relacionados no 
anexo II deste edital, para o provimento de cargos do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de 
Taperoá-PB, com vistas à nomeação para os cargos efetivos observadas as condições abaixo.

Os Candidatos relacionados no Anexo II do presente edital deverão comparecer ao Setor de 
Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, na sede da Prefeitura Municipal 
de Taperoá-PB, situada à Rua Ariano Suassuna, 363, Centro, Taperoá-PB, para apresentação e 
entrega dos documentos e exames de saúde pré-admissionais constantes do anexo I deste Edital, 
até o dia 25 de agosto do corrente ano para fins da posse a ser realizada na data de dia 31 de 
agosto de 2020, excetuando os casos excepcionais e/ou de necessidade de lavoro. quais sejam: 
cópia autenticada de RG, CPF, 2 fotos 3x4, comprovante de quitação eleitoral, comprovante de 
residência (exceto cartão de crédito), declaração de aptidão física e mental, através de exames 
médicos oficiais, apresentação de diplomas de curso superior (ou certificado de conclusão do ensino 
médio) e habilitação no respectivos conselhos profissionais, nos cargos que o exigem, declaração 
de não acumulação de cargos, Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal e 
estadual; no horário de 8:00hs às 12:00hs. O não comparecimento ocasionará em revogação da 
respectiva nomeação, com perda da vaga. CANDIDATOS: O CONVOCADO (ELIMAR SÉRGIO 
DOS SANTOS) PARA O CARGO AGENTE DE ENDEMIAS APRESENTOU DESISTÊNCIA DE 
VAGA; JAQUELINE TORRES PEREIRA – AGENTE DE ENDEMIAS; JANEIDE HORÁCIO GO-
MES, SANDRA REGINA SILVA DUARTE – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO; JOYCE 
DE SOUZA VERAS - ENFERMEIRO SAMU; ELAINE CRISTINA DA SILVA CRUZ – TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM SAMU; HELINALDO DE ARAÚJO MARCOLINO - MOTORISTA SOCORRISTA 
SAMU; LEANDRO RODRIGUES LEITE - ORIENTADOR SOCIAL; JANDERSON JOEL MENDES 
DA SILVA - ARTÍFICE - PEDREIRO.

Taperoá/PB, 06 de agosto de 2020.
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FILHO

Prefeito

Comunicado de Falecimento de Pessoa não identificada/não reclamada
O Instituto de Polícia Científica do estado da Paraíba comunica que se encontra nas dependências 

do Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, NUMOL, da cidade de João Pessoa PB, um cadáver 
NÃO RECLAMADO. Identificado como sendo da MARLUCE DA COSTA GOMES, do sexo, feminino, 
com idade aproximada de 50 anos. Cor parda, cabelos encaracolados; estatura 145cm, constituição 
física boa, sem sinais particulares, morador de rua: Falecido em 12/03/2020, no Complexo Hospitalar 
de Mangabeira. Informações adicionais estão disponíveis no NUMOL, sitio à Rua Antônio Teotônio 
S/N. Bairro do Cristo Redentor da cidade de João Pessoa PB.

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020
Registro CGE Nº 20-00187-9

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, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 01/2020  (Obras de Pavimentação Asfáltica 
em Projeto de Requalificação de seis Ruas na cidade de Sousa/PB: Rua Sinfrônio Nazaré; Rua 
D. Pedro II; Rua Emílio Pires; Avenida Angelim (continuação da Rua Emílio Pires); Rua Timóteo 
Morais e a Rua Carlos Pires de Sá), o resultado do julgamento do recurso impetrado, na fase de 
habilitação, pela Empresa: TAPAJÓS -TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP através 
do processo         Nº 003356/2020, foi denegado pela Comissão Permanente de Licitação e pelo Sr. 
Diretor Superintendente, respaldado no Parecer Jurídico nº 145/2020. Em vista disto, a Comissão 
ratifica sua decisão quanto ao julgamento da Habilitação, aonde considera habilitadas as Empresas: 
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, SIGA CONSTRUTORA EIRELI, AMBIENTAL EMPRE-
ENDIMENTOS EIRELI – EPP, CVM CONSTRUTORA LTDA-EPP e CLTP CONSTRUTORA EIRELI  
e inabilitadas as Empresas: BCP CONSTRUÇOES E IMOBILIÁRIA LTDA   por não cumprir o exigido 
no edital no item 10.3 subitem: 10.3.1 “e” (Não apresentou as seguintes demonstrações contábeis: 
FLUXO DE CAIXA e NOTAS EXPLICATIVAS e “e.2” (não apresentou .o Recibo do SPED) e TAPA-
JÓS -TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP por não cumprir o exigido no edital nos 
itens 10.4.subitem 10.4.1 “b” (não apresentou atestado técnico operacional para  PAVIMENTAÇÃO 
EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ)  e “c” (não comprovou possuir em 
seu quadro permanente, Engenheiro detentor de acervo para PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ).

e marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 11/08/2020 às 10: 00 
horas, na sala da CPL. 

João Pessoa, 06 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

AVISO DE LICITAÇÃO
O ODEPARTAMENTO 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 a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de  acordo com a RESOLUÇÃO 
CE Nº 020/2020em seu Art. 1º(veja no endereço https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020), terá  o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020
Registro CGE Nº20-00930-5 24/09/2020 10:00

Obras de Pavimentação da Rodo-
via Vicinal de Acesso ao Distrito 
de Malhada da Roça (Distrito do 
Município de São João do Cariri).
Valor Estimado - R$ 2.814.855,53
Prazo execução - 240 (duzentos e 

quarenta) dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., 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, 06 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

AVISO DE LICITAÇÃO
O ODEPARTAMENTO 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 a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de  acordo com a RESOLUÇÃO 
CE Nº 020/2020em seu Art. 1º(veja no endereço https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020), terá  o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS Nº 
08/2020

Registro CGE Nº20-00933-9 25/09/2020 10:00

Obras de Pavimentação Asfáltica da 
Travessia Urbana de Cubatí no seg-
mento Correspondentes a Rodovia 

PB-167
Valor Estimado - R$ 887.083,00

Prazo execução - 90 (noventa) dias 
corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., 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, 06 de agosto de 2020.
EngºSebastião 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 04/2020
Registro CGE Nº 

JULGAMENTO 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, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIAS Nº 05/2020 (Obras de Restauração da PB 
293, Trecho: Entr.BR-427/Paulista/São Bento/ Entr. PB-323) , que após análise detalhada nas 
documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em 
epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte 
ordem:              1º lugar: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA - R$ 3.826.569,70; 2º lugar: 
ABTEC ENGENHARIA LTDA - R$ 3.973.523,06 (*) e 3º lugar: JATOBETON ENGENHARIA LTDA 
-  R$ 4.385.609,01

(*) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 5.4.1 “b” e “c” do edital.
.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 encontra-se aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 13:00 horas.
João Pessoa, 06 de agosto de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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 AUDI-
ÊNCIA 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 Sindicância 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

BANCO INTER S.A.
CNPJ 00.416.968/0001-01

ERRATA
No edital de leilão de imóvel a ser realizado nos dias 25/08/2020, primeiro leilão e 27/08/2020, 

segundo leilão, referente ao devedor fiduciante ANDRE FRANCISCO DA SILVA, publicado neste 
jornal nos dias 28, 29 e 30/07/2020 às páginas 20, 20 e 20 respectivamente, onde se lê: no primeiro 
leilão, VALOR: R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), leia-se: VALOR: R$479.597,03 (Quatrocentos 
e setenta e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e três centavos).

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2020.

por Público Instrumento de Procuração, lavrado no Livro 0597, à(s) folha(s)061, Termo nº 0597061, 
no Cartório Carlos Neves, com endereço Av. Santa Catarina , 67, Estados, João Pessoa-PB, da-
tada de 14/07/2020, a Outorgante Cristiane Garcês Araújo, brasileira, portadora do RG 2.048.866 
SSPPB, acima qualificada, nomeou como OutorgadaMarileide Beyeler RodriguesDiniz, brasileira, 
portadora do RG 336.886 SSP PB, para o fim especial de todos os poderes a li declarada perante 
ao INSS que lhe foi outorgado, que por ele(a) me foi dito que resolveu REVOGAR, como de fato e 
por este instrumento revogada tem, por não mais atender à vontade do(a) Outorgante, passando o 
mesmo a não produzir nenhum efeito, não convindo que o(a) Outorgado(a) continue no exercício 
de semelhante mandato, pois já não há interesse de que a represente em devidos atos.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LP/LI=IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA=IT:20.962.000,0
0=ÁREA:486,54M²=NE:15=L/ATV: ASSUNÇÃO, TENÓRIO, JUNCO E TAPEROÁ-PB.Processo: 
2020-005102/TEC/LI-7422.

AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ: 04.052.108/0001-
89, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, para Estação de Rádio Base - ERB 
situado na Rua da Antena, 44 – (Antigo lotes 229 e 237 do setor 01 da quadra do Loteamento 
Aquarius) - Baía da Traição/PB. (ID: BAI001TM)

PLANFORTE CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI – EPP, CNPJ 
15.610.424/0001-45, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A SEMAPA – SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, À LICENÇA DE OPERAÇÃO SIMPLIFICA-
DA PARA ATIVIDADE DE ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO- CONSTRUTORA, SITUADO À RUA: 
SIQUEIRA CAMPOS, Nº 509, SALA 104, BAIRRO CAMALAÚ EM CABEDELO PB.

SETTA COMBUSTÍVEIS S/A,CNPJ sob o nº. 55.483.564/0005-48,torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo,à Licença Simplificadade 
comércio e serviços, para a atividade de comércio de atacadista de álcool carburante, biodiesel, 
gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador 
retalhista – T.R.R., situado na Rua João Vitaliano, N. 105, Sala 205, Ponta de Matos,  Cabedelo – 
PB, CEP: 58.100-683.

3R ENGENHARIA LTDA LTDA. – CNPJ: Nº 10.898.590/0001-75. Torna público que a SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 064/2020 em 29 de Julho de 2020 - 
Residencial Multifamiliar – com 200 (duzentas) unidades denominado de Altavista Club Residence, 
situado a Rua Adalgisa Carneiro da Cunha, s/n – Cuiá - João Pessoa/PB. Processo: 2020/053225.

3R ENGENHARIA LTDA LTDA. – CNPJ: Nº 10.898.590/0001-75. Torna público que a SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 065/2020 em 29 de Julho de 2020 - 
Residencial Multifamiliar – com 96 (noventa seis) unidades denominado de Central Park Residence, 
situado a Rua Adélia Soares Peixoto, s/n – José Américo - João Pessoa/PB. Processo: 2020/053215.

Gustavo Urquisa Leite, Cpf 650.614.893-49 
torna  público que requereu a  Semapa - Se-
cretaria do Meio Ambiente Pesca e Aquicul-
tura de Cabedelo, a  Licença de Operação  
de um imóvel residencial unifamiliar, lote38, 
quadra A, condomínio bosque de intermares, 
bairro Amazônia park cabedelo PB.

HABITACIONAL MORUMBI SPE LTDA – 
CNPJ: Nº 14.930.396/0001-80 Torna público 
que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente a Licença de Operação para o 
Residencial Multifamiliar –  com 64 (sessenta 
e quatro) unidades denominado de  Habita-
cional Morumbi, situado a Rua Inácio Albino 
Neto, 240 – Gramame - João Pessoa/PB.
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