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Lacen ganha prédio 
com mais estrutura 
e amplia serviços
Nova sede coloca o Laboratório Central de Saúde Pública da PB como um dos mais bem equipados 
do Brasil, com duplicação da sua capacidade para exames durante a pandemia. Página 5
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‘Ligue Corona’, serviço que tira dúvidas sobre o contágio pelo novo coronavírus, 
terá novo horário a partir de 1º de setembro. Página 5

Prédio foi inaugurado ontem pelo governador João Azevêdo 
(no detalhe), que destacou que local trará mais segurança aos 
funcionários: “Há 30 anos eles esperam um ambiente digno”

BR-230: cuidado, homens trabalhando
Obras de pavimentação têm sido feitas esta semana na rodovia, e Dnit alerta aos motoristas para evitarem trechos interditados para os reparos. Página 8
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Lava-Jato Vital do Rêgo Filho é acusado de receber 
propina para livrar acusados de fraudes. Página 13

Consumidor vai pagar energia 
mais cara a partir de sexta
Reajuste anunciado pela Energisa é de 3,02% e vai atingir 
tanto os consumidores residenciais, quanto os comerciais 
espalhados por 216 municípios do Estado. Página 8

Políticas

Cultura

Senado aprova PEC que 
torna Fundeb permanente
Texto tem o mesmo teor da redação votada na Câmara dos 
Deputados. Senador Davi Alcolumbre deve promulgar a 
emenda ainda nesta quarta-feira. Página 4

Artistas se 
unem em prol 
de Mãe Lúcia 
Omideyn
Série de “lives” com o ob-
jetivo de arrecadar recursos 
para tratamento de saúde 
da mãe de santo tem início 
hoje com Helô 
Uehara (foto) e 
Renã Herbert. 
Página 9
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Últimas

Paraíba

Brasil-Mundo
Bolsonaro lança programa 
Casa Verde e Amarela
Anunciada ontem, no Palácio do Planalto, nova versão 
do Minha Casa, Minha Vida terá juros mais baixos e 
incentivo para Norte e Nordeste. Página 14
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As eleições municipais aproximam-se e a sociedade brasilei-
ra prepara-se para exercitar mais uma vez, embora em condições 
excepcionais, devido à pandemia do novo coronavírus, o direito de 
escolher os homens e mulheres que irão reger o destino político-ad-
ministrativo de quase 6 mil cidades, algumas com população maior 
que a de muitos países, como é o caso de São Paulo.

As cidades são o país. Ou seja, tudo o que existe de progresso e 
de atraso, em qualquer nação do planeta, será encontrado não na 
pintura abstrata da pátria, mas na escultura figurativa dos muni-
cípios, nos quais, há muito, concentra-se a maioria da população 
mundial. Ressalte-se que, hoje em dia, praticamente não existe 
fronteira separando áreas idílicas de conglomerados urbanos.

A responsabilidade com o bem-estar das pessoas, em todos 
os sentidos, passa, necessariamente, pelo cuidado com a cida-
de, que implica na criação e manutenção de uma relação de 
equilíbrio com a natureza. Cuidar da cidade significa eliminar 
todas as expressões da pobreza material e da falta de educa-
ção, vetores da degradação social e do mundo natural.

Daí a extrema importância do voto. A atitude de escolher 
livremente os prefeitos das cidades do Brasil é uma categórica 
manifestação de cidadania, pois terá impacto real e imediato 
na vida da comunidade, e não exclusivamente no destino do 
votante. Votar em quem não tem compromisso com a transfor-
mação positiva das cidades é como dar tiros nos próprios pés.

O ideal seria que presidentes da República, governadores 
e prefeitos atuassem com o máximo de sintonia política en-
tre si, com vistas a atender, com potencial máximo, os inte-
resses da comunidade nacional, que cada um, dentro de suas 
atribuições constitucionais, representa. A diversidade, neste 
particular, acaba sendo um fator negativo para a superação 
das desigualdades sociais.

Observando o histórico político-administrativo brasi-
leiro, constata-se que cidades cujos prefeitos têm visões 
de mundo e competências administrativas semelhantes às 
dos governadores dos estados nos quais estão localizadas, 
avançam mais rápido na materialização dos propósitos. Es-
pécie saudável de mutirão, desde que evoluídos sejam os 
planos de desenvolvimento.

Sintonia
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Espelho, espelho meu…

Artigo Anne K. Rodrigues
anne@institutok.cc  | Colaboradora

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

2013. Ano da minha primeira imersão 
em desenvolvimento. Vinte dias em um ho-
tel fazenda. Mentores internacionais. Conte-
údo sistêmico e os meus dois grandes insi-
ghts sobre este universo.

Ao ser questionada pelo mestre Bernd 
Isert sobre o meu objetivo, eu fui direto ao 
ponto: Quero ser a melhor. Ele olhou irrita-
do e respondeu: A melhor para quem? Aqui, 
nós não vamos comparar você aos demais. 
Na visão sistêmica não existe melhor e pior. 
Tudo vai depender do contexto e, além disso, 
você pode evoluir e se transformar em uma 
versão melhor do que a sua anterior. Se com-
pare com você, e não com os outros.

Silêncio. 
Ao final do processo a 

fala do mestre ficou ainda 
mais clara. Ele estava certo. 
Desenvolver pessoas só é 
possível se você, como guia, 
se permitir passar pelo pro-
cesso de transformação e 
mudança. Como guiar al-
guém através de uma jorna-
da desconhecida, sem ter percorrido a sua? 
Ter passado por todas as etapas de um pro-
cesso de evolução vai ajudar o guia a lidar 
melhor com aqueles que o escolheram.

Todos nós somos, de um jeito ou de ou-
tro, guias. 

Os pais são excelentes guias, e os avós 

podem ser ainda melhores. E sabem por 
que? Dupla jornada. Faz toda a diferença. Os 
líderes também são guias, cada um com seu 
estilo, e essa essência tem a ver com suas vi-
vências e desafios. Existem os líderes forma-
dos pelas melhores faculdades do mundo, e 
os formados pela vida. Há, ainda, os que tive-
ram a oportunidade de se formar nas duas 
escolas, e esses podem ser espetaculares. 
Segundo o mestre Isert, “o melhor guia é um 
amigo que o ouve livre de julgamento”.

O mais importante a saber sobre os 
guias é que eles, em algum momento, se dei-
xaram guiar.

Todo esse processo de se preparar 
para guiar é sobre confiar e 
acreditar: No seu processo, 
na sua evolução e, sobretudo, 
no processo do outro. Confiar 
na capacidade das pessoas de 
se desenvolverem e acreditar 
que o sistema se autorregula 
no tempo dele, e não no nosso. 
Acreditar no outro. Nas capa-
cidades e na força que o desejo 

de evolução traz para cada uma das jorna-
das que se seguem.

2020. Ano de reflexão. Noventa dias 
em casa. Imersão global. Ano de se deixar 
guiar. Ano de se reposicionar. Ano de se 
olhar no espelho e se reconhecer. Espe-
lho, espelho meu...
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Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com  | Colaborador

Na linha de frente 
A lembrança do nome da professora 

Ângela Bezerra de Castro como candidata à 
presidência da Academia Paraibana de Le-
tras, simultaneamente compartilhada por um 
número expressivo de confrades, não é mais 
que o reflexo da presença peculiar de quem 
se orgulha em não buscar mais que ser pro-
fessora, dito isto no discurso de posse, há 21 
anos: “Venho de outra experiência existencial. 
Da utopia concreta que é a resistência de uma 
vida inteiramente dedicada à causa da educa-
ção. Não à teoria nem aos postos burocráticos, 
onde o distanciamento costuma esmaecer o 
impacto da realidade. Venho da linha de frente 
desta batalha que, se perdida, com ela também 
se perdem todas as perspectivas da sociedade”. 

Linha de frente iniciada ainda estudan-
te como professora do 
Estadual de Cruz das 
Armas e exercida além 
da Escola Técnica Fede-
ral, além da cadeira de 
Literatura da Universi-
dade, no fazer, divulgar 
e incutir os valores da 
terra, sempre omitidos 
nas antologias da con-
sagração nacional. 

O militante lite-
rário preso à geografia da Paraíba  era um 
escritor da “caixa prego” como sua Universi-
dade, assim recebida, como todos lembram, 
pelo articulista maior dos Associados, o  
Austregésilo de Ataíde, presidente, até mor-
rer, da Academia Brasileira de Letras. E nós, 
poetas municipais, íamos aos federais como 
quem vai ao Olimpo. Foi um tento extraor-
dinário do governo de Pedro Gondim sediar 
na Paraíba um congresso brasileiro de críti-
ca literária, mesmo que, com Pedro Améri-
co, Augusto dos Anjos, Pereira da Silva, José 
Américo, Zé Lins e  Chateaubriand, constás-
semos do painel de estrelas das letras e ar-
tes nacionais. Mas nem Zé Américo nem Zé 
Lins constavam dos exemplos inscritos nos 

textos passados aos alunos. Entravam em 
aulas com Juarez Batista, Virginius e a pio-
neira em pós-graduação em Letras, dra. Eli-
zabeth Marinheiro. Dávamos a vida por uma 
manga, mas tínhamos que comer maçãs.   

Então, me comovi incrédulo quando 
Nathanael Alves entrou na redação do jor-
nal e me deu a notícia: “Estamos lidos e 
passados como exemplo na escola.” E entre 
cético e irônico: “No lugar de Bilac, o que 
pouco viu e sentiu na morte de Augusto. É 
conosco, material de segunda, que Ângela, a 
filha de Mirian, minha colega do TRE, está 
se vingando do poeta das estrelas”. 

Surgia um nome que haveria de se de-
dicar com orgulho, sem utopia, da isolada re-
pública paraibana das letras. Demoro nesse 

marco por ter sido um 
dos acontecimentos mais 
emocionantes de toda a 
minha militância. Tanto 
ou mais quanto a gene-
rosa outorga do honoris 
causa da nossa Univer-
sidade. Ser dado como 
exercício escolar a quem 
se inaugura no mundo 
da leitura é ser chamado 
à responsabilidade. 

E é sempre assim que, daí até hoje, me co-
loco diante de Ângela Bezerra de Castro. Não 
deve ser diferente para quem a tem acompa-
nhado na cátedra, no livro, no ensaio esparso, 
nas conferências de puríssima aula. E a Acade-
mia, desde a sua posse, tornou-se a sua linha 
de frente. Não estranha, portanto, a simulta-
neidade de opções por seu nome numa insti-
tuição fundada por um professor emérito para 
o culto e o cultivo da nossa fortuna literária. 

PS: Apoiadores de partida: Luiz Nunes, 
Elizabeth, Sales, Sérgio, Flávio Tavares, Maria 
Santiago, Milton Marques, Itapuan, José Mário, 
Evaldo, Nêumanne, Humberto, Chico Pereira e 
o locutor que vos fala.  

 Entravam em aulas com Juarez 
Batista, Virginius e a pioneira em 
pós-graduação em Letras, dra. 

Elizabeth Marinheiro. Dávamos a 
vida por uma manga, mas tínhamos 

que comer maçãs.   

 O mais importante 
a saber sobre os  

guias é que eles, em  
algum momento, se  
deixaram guiar.   
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Mudanças previdenciárias foram publicadas ontem no Diário Oficial e visam adequar a legislação estadual às normas federais

Começaram a valer on-
tem, as novas regras para 
aposentadoria dos servido-
res públicos estaduais da 
Paraíba. Entre as mudanças 
previstas pelo Regime Pró-
prio de Previdência está o 
aumento da idade mínima 
para aposentadoria e o au-
mento da contribuição, de 
11% para 14%.

A Emenda Constitucio-
nal foi criada com o obje-
tivo de adequar as regras 
estaduais à reforma do 
Governo Federal, aprova-
da ano passado, e buscar 
o equilíbrio financeiro e 
atuarial das contas do Es-
tado. 

O documento publica-
do no Diário Oficial do Es-
tado (DOE) traz ainda ou-
tros ajustes importantes: 
Aumento da idade para 
aposentadoria de 55 para 
62 anos, entre as mulhe-
res, e de 60 para 65 anos; 

entre os homens; Pensão 
por morte vitalícia nos ca-
sos do(a) viúvo(a) ter mais 
de 44 anos de idade e pelo 
menos 2 anos de união es-
tável ou casamento. Em 
menos de 2 anos de casa-
mento ou união estável, 
o direito será de 4 anos 
da pensão por morte; Em 
caso de pensão por morte, 
o pagamento será de 50% 
do valor da aposentado-
ria acrescido de 10% para 
cada dependente, deste 
modo: 1 dependente (60% 
da aposentadoria do(a) 
falecido(a); 2 dependen-
tes (70%), 3 dependen-
tes (80%), 4 dependentes 
(90%) e 5 ou mais depen-
dentes (100%); Os valores 
das aposentadorias têm 
como limite o teto do re-
gime geral da previdência 
social (R$ 5.839,45). 

O texto trata ainda da 
aposentadoria por incapa-
cidade permanente para o 
trabalho, onde o servidor, 
no cargo em que estiver 

investido quando insus-
ceptível de readaptação, 
precisará realizar avalia-
ções periódicas para ve-
rificação da continuidade 
das condições que provo-
caram a concessão da apo-
sentadoria. 

Já a aposentadoria 
compulsória prevê proven-
tos proporcionais ao tem-
po de contribuição, aos 70 
anos de idade, ou aos 75 
anos de idade, na forma de 
lei complementar.

O texto foi aprovado 
em dois turnos pela Assem-
bleia Legislativa e a última 
votação ocorreu no dia 19 
deste mês. 

Laura Luna
lauraaragao@gmail.com

Novas regras da aposentadoria 
dos servidores começam a valer

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

A força-tarefa da Lava Jato afir-
ma que o dinheiro da propina 
foi entregue a emissários do mi-
nistro no Shopping Center Reci-
fe; num restaurante na BR-101, 
entre as cidades de Goiana (PE) 
e João Pessoa; na BR-232, entre 
os municípios pernambucanos 
de Gravatá e Bezerros; e no ae-
roclube de João Pessoa. A pro-
pina teria sido negociada entre 
abril e dezembro de 2014.  

EntrE abril E dEzEmbro dE 2014 
De acordo com a Lava Jato, 
Vital do Rêgo Filho recebeu 
propina de R$ 3 milhões do 
então presidente da em-
preiteira OAS, Léo Pinheiro, 
quando era senador e pre-
sidente da Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito 
(CPMI) da Petrobras. A propi-
na seria para evitar que exe-
cutivos da empresa fossem 
depor no colegiado.  

Nota do ministro do TCU, Vital do Rêgo 
Filho, denunciado por corrupção e lava-
gem de dinheiro pela Lava Jato: “Causa 
estranheza e indignação o fato de que a 
denúncia nasceu de um inquérito aber-
to sem autorização do STF, corte que 
ainda examina recurso contra a remes-
sa da investigação para Curitiba/PR, em 
uma clara usurpação da competência 
do STF”. Ele nega a acusação.  

inquérito não autorizado pElo StF 

aliança do pt E do pCdob Em João pESSoa 

paSSa por rECiproCidadE Em Campina GrandE 

blindaGEm dE ExECutivoS 

A celebração da aliança entre o PT e o PCdoB pôs fim a uma disputa política interna, pela parte 
dos petistas, que se arrastava há meses. Ontem, os comunistas oficializaram o apoio à pré-

-candidatura do deputado estadual Anísio Maia (foto) a prefeito de João Pessoa, durante 
encontro de dirigentes partidários de ambos as legendas. O fato é que esse acordo na 
capital tem repercussão em Campina Grande. A reciprocidade é que o PT vai apoiar a 
pré-candidatura do deputado Inácio Falcão (PCdoB) a prefeito da ‘Rainha da Borborema’. 
A disputa interna sobre a qual me referi se deu em Campina Grande, por que havia um 
grupo do PT que defendia a candidatura própria – apresentou-se até o nome do professor 
da UFCG, Márcio Caniello, para ser o pré-candidato a prefeito. Noutra frente, a maioria dos 

filiados ao diretório municipal do PT sustentava a tese de aliar-se ao PCdoB, com a opção de 
indicar o pré-candidato a vice. E após encontro dos filiados, por meio remoto, venceu a tese 

da aliança com os comunistas. Porém, a coisa não avançou, devido à hesitação do 
diretório do PCdoB de João Pessoa em declarar apoio a Anísio Maia – como 

integrante da base governista, os comunistas estavam aguardando se o Ci-
dadania teria ou não candidatura própria na capital.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“Não há mais sentido”. Essa foi a justificativa 
da deputada Pollyanna Dutra (PSB) – também 
comungada por Taciano Diniz (Avante) e Na-
bor Wanderley (Republicanos) – para anunciar 
a saída do G11 da ALPB, também chamado 
de ‘grupo paragovernista’, e a integração, em 
definitivo, à base governista. Será o começo 
do fim para o agora G8? 

Saída dE dEputadoS impõE uma  
pErGunta? é o Fim do aGora G8? 

por baSES proGramátiCaS 

votação Em horário antECipado 

De Anísio Maia, após o anúncio da aliança 
com o PCdoB, ressaltando as bases programá-
ticas desse movimento: “As nossas composi-
ções serão baseadas na defesa de programas 
dentro de um cenário progressista, democrá-
tico e popular. É importante ressaltar que as 
duas legendas vêm construindo alianças em 
defesa da democracia em todo o país”. 

Presidente do TRE da Paraíba, o desembargador José 
Ricardo Porto voltou a defender a ideia – que ele ha-
via proposto no encontro remoto de presidentes de 
cortes eleitorais – de antecipar o início da votação 
nas eleições deste ano em uma hora – começaria às 
7h. O objetivo é evitar aglomerações nas zonas elei-
torais, por causa da pandemia de covid-19.  

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Nova legislação da previdência estadual altera várias regras para que os servidores públicos se aposentem

Foto: Antonio David
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De celulares a veículos

Receita Federal realiza leilão virtual de mercadorias

A Superintendência da 
Receita Federal da 4ª Região 
Fiscal irá realizar no dia nove 
de setembro, mais um leilão 
eletrônico de mercadorias 
apreendidas ou abandona-
das na Paraíba.  Ao todo, são 
169 lotes disponíveis de di-
versos produtos escritos e 
avaliados por valor mínimo 
conforme relação exposta 
no edital. A previsão é uma 
arrecadação total de R$ 2,4 
milhões.

De acordo com a RF, so-
mente poderão apresentar 
propostas de valor de com-
pra pessoas físicas (sendo 
maiores de 18 anos ou eman-
cipadas) ou jurídicas que te-
nham CPF ou CNPJ, estejam 
em dia com os impostos fe-
derais e possuam certificado 
digital válido. Os interessa-
dos em participar devem re-
gistrar uma proposta inicial, 
por lote até o dia anterior ao 
leilão.

Segundo o presidente 
substituto da comissão do 
leilão eletrônico, Júlio Fra-

zão, a 4ª Região Fiscal da 
Receita Federal compreende 
os Estados do Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco 
e Alagoas. Para esta região, 
este será o primeiro leilão re-
gional de forma virtual, vol-
tado às mercadorias abando-
nadas ou apreendidas.  

Os lotes incluem video-
games, celulares, artigos de 
informática dos mais varia-
dos tipos, relógios, perfumes, 
embarcação, veículos auto-
motores (atuais e antigos), 
dentre outros produtos

As apresentações de 

propostas de valor de com-
pra ocorrem desde às 8h de 
ontem e vão até às 21h do dia 
8 de setembro. A abertura da 
sessão pública de classifica-
ção e ordenação das propos-
tas está prevista para às 13h 
do próximo dia nove. Já a ses-
são pública para lances ocor-
rerá às 14h na mesma data 
(horário oficial de Brasília). 
Se não for possível fazer o 
leilão no dia marcado, este 
fica adiado para o primeiro 
dia útil subsequente.

Aquele que deseja apre-
sentar uma proposta, além de 

ser portador de certificado 
digital válido, deve acessar 
o Sistema de Leilão Eletrôni-
co (SLE) por meio do e-CAC, 
opção “Sistema de Leilão Ele-
trônico”, no endereço www.
receita.economia.gov.br e 
selecionar o Edital de Leilão 
nº 0400100/000001/2020, 
marcando “Incluir Proposta”.

Devido a pandemia da 
covid-19 apenas será per-
mitida a verificação online 
das mercadorias, através de 
chamada de vídeo ou foto 
pelo Whatsapp, mediante 
agendamento, através dos 

telefones indicados no edital. 
No entanto, a Delegacia da 
Receita Federal do Brasil em 
João Pessoa, disponibilizou 
também a visitação presen-
cial, também agendada. Os 
interessados pela visitação, 
deverão usar máscaras.

A lista com os 169 lotes 
de produtos que serão lei-
loados, além do edital com 
outras informações, estão 
disponíveis no site da Receita 
Federal (www.receita. econo-
mia.gov.br) O órgão também 
possui o telefone (83) 98154-
0069 para atendimento. 

Juliana Cavalcanti 
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com 



Foram confirmadas ontem 20 novas mortes causadas pelo coronavírus e mais 905 casos, superando os 100 mil infectados no Estado

Com normalização no 
sistema de notificação de ca-
sos, a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) registrou novos 
905 novos casos de covid-19 
e 20 óbitos ontem. Com os 
novos números, o Estado 
tem 102.208 paraibanos que 
foram contaminados, sendo 
64.944 considerados recupe-
rados e 2.350 vítimas fatais 
da doença. O novo coronaví-
rus está presente em todos 
as 223 cidades da Paraíba 
onde 300.709 testes já foram 
realizados, com aproxima-
damente 7,5% da população 
testada.

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátrico 
e obstétrico) em todo o Esta-
do é de 35%. Nas regiões de 
referência, Região Metropo-
litana de João Pessoa, Cam-
pina Grande e Sertão, as taxa 
de ocupação são, respectiva-
mente, 33%, 30% e 49%. O 
Estado tem 945 leitos ativos 
para o uso exclusivo de pa-
cientes com covid-19, sendo 
577 de enfermaria e 368 de 
UTI. Mesmo com a manuten-
ção de baixo índice de ocu-
pação de leitos, o secretário 
Geraldo Medeiros está alerta 
para um possível pico de in-
ternações sinalizadas pelo 
Comitê Científico do Consór-

cio Nordeste  
“Isso [pico de interna-

ções] depende fundamental-
mente de uma série de fato-
res da adesão da população 
a regras sanitárias, ao dis-
tanciamento social. Depende 
também da análise da rea-
bertura das aulas presenciais 
que é outro fator que pode 
ser desencadeante desse fa-
tor em setembro. É por isso 
que a Secretaria Estadual de 
Saúde adota prudência e cau-
tela, e não articula o retorno 
das aulas presenciais. Traba-
lhos já mostram que esse re-
torno pode determinar o co-
lapso do sistema de saúde no 
Estado. Temos 161 mil parai-
banos que são portadores de 
doença crônica e acima de 70 
anos que estão em isolamen-
to e convivem com crianças e 
adolescentes. Com o retorno 
às aulas haverá aglomeração 
e essas crianças e adolescen-
tes levaram o vírus até essa 
faixa de risco populacional”, 
afirmou o secretário.

O índice de Isolamento 
Social, referente a segunda-
feira, foi de apenas 37,5%, 
índice ainda considerado 
baixo em relação à meta de 
70% e à mínima de 50%. 

São 19 municípios com 
mais de mil casos: João Pes-
soa (26.109) e Campina 
Grande (12.178) lideram a 
lista, seguidos por Guara-

bira (3.945), Patos (3.515), 
Santa Rita (2.960), Cabe-
delo (2.688), Mamanguape 
(2.232), São Bento (1.913), 
Bayeux (1.728), Sousa 
(1.580), Cajazeiras (1.600), 
Pedras de Fogo (1.285), 
Ingá (1.273), Mari (1.143), 
Queimadas (1.157), Rio Tin-
to (1.091), Sapé (1.093), 
Itabaiana (1.069) e Belém 
(1.009).

Entre os falecimentos, 
sete dos 20 confirmados 
ocorreram entre a segunda-
feira e a terça-feira. As de-
mais ocorreram entre 29 de 
abril e 24 de agosto. A faixa 
etária entre os pacientes foi 
de 35 a 93 anos, sendo 8 de-
les com menos de 65 anos. 
Seis pessoas não possuiam 
comorbidades. As demais 
apresentaram como fatores 
de risco principais hiperten-
são, diabetes, cardiopatia, 
obesidade e doença neuro-
lógica.

Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

PB já realizou mais de 300 mil 
testes para identificar covid-19
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Brasil registra mais 1.271 mortes

O Brasil registrou 1.271 novas 
mortes por covid-19 nas últimas 24 
horas, elevando o total de óbitos pela 
doença a 116.580, segundo dados 
divulgados ontem, pelo Ministério da 
Saúde. As equipes médicas continuam  
nos hospitais a luta para salvar vidas.

Com 47.134 novos registros da 
doença, o número total de confirma-
ções de covid-19 no país chegou a 
3.669.995. Desses, 2.848.395 (77,6%) 
correspondem aos que se recuperaram 

da infecção e 705.020 (19,2%) estão 
ainda em acompanhamento.

Os dados do ministério não sig-
nifica que todas as mortes ocorreram 
entre a segunda e a terça. Os casos, 
no entanto, estavam em investigação 
e foram confirmados neste período. 
Há cerca de 2.868 mortes em inves-
tigação.

O Estado de São Paulo tem um total 
de 765.670 casos confirmados da doen-
ça e 28.912 óbitos. A Bahia tem 240.939 
registros da covid-19 e 5.051 mortes. O 
Rio de Janeiro registra 214.003 casos de 
covid-19 e 15.560 mortes.

Equipes médicas seguem nos hospitais a rotineira luta para salvar a vida de pacientes com covid-19

Foto: Mister Shadow/Agência Estado

O corpo da ex-pre-
sidente do Sindicato dos 
Servidores do Poder Legis-
lativo (Sinpol), Lourdinha 
Dantas, foi enterrado on-
tem à tarde no cemitério 
Parque das Acácias, em 
João Pessoa, numa ceri-
mônia reservada a amigos 
e familiares. Em virtude 
da morte da servidora, a 
assembleia legislavativa 
decretou luto de 3 dias.  A 
sindicalista faleceu na se-
gunda-feira, aos 69 anos, 
vítima de um câncer no 
pulmão.  O velório acon-
teceu ontem pela manhã 
no hall de entrada da sede 
do Poder Legislativo e foi 
acompanhado por deputa-
dos, familiares e amigos da 
servidora. 

Através das suas re-
des sociais, o presidente 
da ALPB, deputado Adria-
no Galdino, lamentou o 
falecimento de Lourdinha 
Dantas. “Lamento profun-
damente o falecimento da 
servidora Lourdinha Dan-
tas, que durante décadas 
trabalhou no Poder Legis-
lativo Paraibano e contri-
buiu imensamente com a 
Casa Epitácio Pessoa como 
dirigente do Sinpol. Sem-
pre fui aberto a diálogos 
com todos os servidores e 
Lourdinha é uma mulher 
que sempre esteve aberta 
e disposta a dialogar com 
a Presidência, represen-
tando os funcionários da 
Assembleia com muita 
competência e defendendo 
os interesses de toda a ca-
tegoria”, publicou Galdino.

 Em nota, a Federação 

Nacional dos Servidores dos 
Poderes Legislativos Fede-
ral, Estaduais e do Distrito 
Federal (Fenale) ressaltou 
as qualidades administra-
tivas de Lourdinha Dantas, 
acrescentando que a enti-
dade dará continuidade a 
sua luta. “Suas lembranças 
permanecerão em nós, que 
continuaremos sua luta em 
defesa dos direitos das tra-
balhadoras e trabalhadores 
do Serviço Público”.

Professora de Geogra-
fia, Lourdinha Dantas co-
meçou a trabalhar na As-
sembleia em 1976 como 
telefonista. Sua atuação 
em defesa do servidor 
público do Legislativo foi 
marcada pela sua partici-
pação na assembleia ge-
ral da categoria em 24 de 
abril de 1981, quando fun-
dou a ASSAL-PB, que em 
1988 passou a se chamar 
Sinpol-PB. 

Como líder sindi-
cal, a servidora foi eleita 
presidente do Sinpol por 
cinco mandatos: de 1989 
a 1991; de 1999 a 2001; 
2004 a 2007; 2007 a 2011, 
sendo a pessoa que mais 
presidiu a entidade.

Lourdinha Dantas é 
sepultada na capital

Sandra Manfrini
Agência Estado

O corpo da sindicalista 
foi velado pela manhã 
de ontem no hall da 

Assembleia e enterrado 
à tarde no Cemitério 
Parque das Acácias

Grupo independente na ALPB perde 
força com saída de Pollyanna e Nabor 

Os deputados esta-
duais Pollyanna Dutra 
(PSB), Nabor Wanderley 
(Republicanos) e Taciano 
Diniz (Avante) anuncia-
ram, ontem, a saída do 
grupo formado por par-
lamentares que alegam 
atuação independente na 

Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB). 

Com a decisão anun-
ciada por Pollyanna e Na-
bor, o denominado G11, 
liderado pelo deputado 
Tião Gomes (Avante), per-
de parte de sua força na 
casa. 

A ideia do grupo, 
formado atualmente por 
deputados da base do go-

verno de João Azevêdo 
(Cidadania) na Assem-
bleia Legislativa, seria 
dialogar sobre a tramita-
ção das matérias sem par-
tidarismos. No entanto, o 
objetivo teria perdido o 
sentido, de acordo com os 
parlamentares, uma vez 
que não há mais diversi-
dade de bancada dentro 
do G11.

Os deputados esta-
duais ainda garantiram 
que seguem na base do 
governo e que não preten-
dem se inserir em outros 
grupos na Casa Epitácio 
Pessoa. 

O grupo também já 
passou pela liderança do 
deputado Júnior Araújo 
(Avante) e Felipe Leitão 
(Avante). 

Senado Federal aprova PEC que torna o 
Fundeb permanente e com mais recursos

O Senado aprovou ontem, 
em dois turnos, a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
de número 26 de 2020, que 
torna permanente o Fundo de 
Desenvolvimento e Valorização 
dos Profissionais da Educação 
(Fundeb). A PEC foi aprovada 
por unanimidade e segue para 
promulgação em sessão sole-
ne do Congresso hoje, às 11h. A 
aprovação em definitivo da PEC, 
que já havia passado pela Câma-
ra, ocorre no dia da Educação 
Infantil.

O Fundeb atende todas 
as etapas anteriores ao ensino 
superior e representa 63% do 
investimento público em edu-
cação básica. Os recursos do 
fundo são destinados às redes 
estaduais e municipais de edu-

cação, conforme o número de 
alunos matriculados na educa-
ção básica.

A proposta aumenta de 
forma gradativa a participação 
da União no Fundeb passando 
dos atuais 10% até chegar, em 
2026, a 23%. Isso ampliará o in-
vestimento na educação do país. 
Segundo o relator da matéria no 
Senado, Flávio Arns (Rede-PR), 
em 2026 o investimento chegará 
a R$ 5,5 mil por aluno. Hoje, esse 
investimento é de R$ 3,6 mil.

O Fundeb foi criado em 
2007, substituindo o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimen-
to do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (Fun-
def), e perderia a validade no 
final de 2020. Caso o fundo não 
existisse, o investimento por alu-
no seria, segundo Arns, em tor-
no de R$ 500.

Aplicação dos recursos
O texto também prevê o 

chamado Custo Aluno Qualidade 
(CAQ) - um parâmetro de finan-
ciamento educacional - previsto 
no Plano Nacional de Educação 
(PNE). Esse parâmetro norteará 
a aplicação dos recursos educa-
cionais. São considerados itens 
necessários para oferta de uma 
boa educação, por exemplo, a 
formação continuada dos pro-
fessores, o acesso à internet, a 
banheiros, à quadra de espor-
tes, a laboratórios e à biblioteca. 
Entram na conta ainda dinheiro 
para pagar despesas com conta 
de luz e água, entre outras.

O CAQ também visa garan-
tir uma jornada de sete a dez 
horas para os alunos e o piso sa-
larial para todos os profissionais 
da educação, mas dependerá 
de regulamentação. “A constitu-

cionalização do CAQ é inovação 
consentânea com os debates 
mais avançados em matéria de 
financiamento da educação”, 
afirmou Arns em seu relatório.

A proposta traz ainda no-
vos critérios de distribuição dos 
recursos do fundo. Esses novos 
critérios ampliarão em 54% o 
número de redes de ensino be-
neficiadas pela complementação 
da União e, consequentemente, 
o número de alunos atendidos 
pelo recurso federal. 

“Assim, cuidemos de nos-
sas crianças, cuidemos de nos-
so futuro, instituindo um novo 
Fundeb permanente, finan-
ceiramente robusto e com um 
compromisso solidário dos três 
níveis federativos no sentido de 
garantir educação de qualidade 
a todos”, disse Arns em seu rela-
tório.

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Paraíba tem 19 
municípios com mais de 
mil casos confirmados, 
sendo que João Pessoa 
tem 26.109 e Campina 

12.178 registros

Agência Brasil

Ficam na base
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Eleições UFPB
A comunidade acadêmica elege hoje, através de plataforma 
digital, a próxima gestão que assumirá a Reitoria da UFPB. 
Três chapas estão concorrendo ao pleito.  Página 7
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Investimento de R$ 953,6 mil permitiu, também, um ambiente adequado de trabalho aos servidores da Saúde

O governador João Aze-
vêdo entregou ontem a nova 
sede do Laboratório Central 
de Saúde Pública da Paraíba 
(Lacen-PB), que passa a fun-
cionar na Avenida Camilo de 
Holanda, em João Pessoa. O 
investimento de R$ 953,6 mil 
irá permitir a ampliação dos 
serviços disponibilizados aos 
223 municípios paraibanos e 
assegurar um ambiente ade-
quado de trabalho aos servi-
dores vinculados à Secretaria 
de Estado da Saúde (SES). 

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual destacou 
a satisfação de garantir um 
local que ofereça segurança 
e motivação aos funcionários 
públicos, representando o re-
conhecimento do governo ao 
esforço, compromisso e de-
dicação de cada profissional 
que aguardava por mais de 
30 anos um ambiente digno 
de trabalho. “O Lacen funcio-
nava de forma precária em 
um prédio no bairro Cruz das 
Armas, e passa a funcionar 
agora em um local com todas 
as condições de higiene e se-
gurança para todos os funcio-
nários e para as pessoas que 
procuram o espaço”, frisou.  

O governador ainda des-
tacou que nesse momento de 
pandemia, “o Lacen deu as 
respostas que nós esperáva-
mos, toda a equipe se envol-
veu e isso gerou o resultado 
que hoje a Paraíba comemo-
ra. Nós passamos por toda 
a pandemia com uma ação 
extremamente eficiente da 
Secretaria de Saúde e esse 
suporte dado pelo Lacen foi 
fundamental para que a gente 
pudesse definir essa política 
tão importante de enfrenta-
mento da covid”. 

O secretário de Estado 

Nova sede do Lacen permite 
ampliar serviços à população

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

da Saúde, Geraldo Medeiros, 
disse que o novo ambiente 
de trabalho irá resultar na 
melhoria da qualidade dos 
serviços e no reconhecimen-
to nacional da nova estrutu-
ra do equipamento da Rede 
Estadual de Saúde. “Essa é 
uma ação que foi idealizada 
desde o mês de março, após 
uma visita do governador à 
estrutura antiga e de logísti-
ca difícil. Com a necessidade 
de fortalecimento do Lacen, 
houve a busca por um novo 
espaço, que foi reformado, se 
tornando em uma das estru-
turas mais bem equipadas do 
Brasil e isso está sendo corro-
borado com a chegada de uma 
equipe do Ministério da Saúde 
amanhã, que irá ofertar à Pa-
raíba e ao Lacen, a centraliza-
ção da realização dos exames 

RT-PCR, que serão ofertados 
em maior número, permitin-
do um rendimento maior no 
diagnóstico da covid-19 e se-
remos, inclusive, referência 
para o Rio Grande do Norte, 
mostrando a nossa evolução 
ao longo dos cinco meses não 
só da nossa estrutura física, 
mas de equipamentos e de 
capacitação dos servidores”, 
pontuou. 

O diretor geral do Lacen, 
Bergson Vasconcelos, agrade-
ceu a sensibilidade e o reco-
nhecimento do governador 
ao esforço dos servidores do 
Lacen, que estão dando as 
respostas necessárias à Paraí-
ba durante a pandemia do co-
ronavírus. “Essa foi mais uma 
tomada de decisão acertada 
do governador, pois passa-
mos 37 anos trabalhando em 

uma estrutura no bairro Cruz 
das Armas, onde era um la-
boratório de análises clínicas 
e depois virou o Laboratório 
Central de Saúde Pública, que 
tem uma outra complexidade 
e a gente precisa estar aberto 
ao público e atender às de-
mandas solicitadas pelos mu-
nicípios. A estrutura antiga do 
Laboratório não comportava 
o parque tecnológico que a 
gente recebe hoje, nós tam-
bém tínhamos uma rede elé-
trica muito antiga e os novos 
equipamentos puxam muito 
energia e internet. Hoje nós 
estamos com todos os diag-
nósticos centralizados em um 
único prédio, já que antes tra-
balhávamos de maneira frag-
mentada, e agora estamos de 
casa nova, todos juntos e com 
a possibilidade de expandir os 

nossos serviços o mais rápido 
possível”, relatou. 

A primeira-dama Ana 
Maria Lins; a secretária execu-
tiva da Saúde, Renata Nóbre-
ga; e o secretário executivo de 
Gestão da Rede de Unidades 
de Saúde, Daniel Beltrammi, 
acompanharam a entrega das 
novas instalações do Lacen. 

 
Tecnologia de ponta
A mudança para o novo 

prédio irá beneficiar a po-
pulação com a expansão da 
oferta de tecnologia de ponta 
e na manutenção do diagnós-
tico na Paraíba, onde antes 
eram enviadas amostras para 
os laboratórios de referência 
nacional. Além do incremento 
de novos diagnósticos de in-
teresse de saúde pública para 
atender à Vigilância em Saúde 

da Paraíba, a nova estrutura 
irá duplicar a capacidade de 
resposta durante a pandemia.

O Lacen recebe as amos-
tras dos serviços para análi-
se dos exames para dengue, 
zika, chikungunya, tuberculo-
se, hanseníase, toxoplasmose, 
esporotricose, HIV, hepatites 
e vírus respiratórios. O ór-
gão também realiza a triagem 
neonatal, atua na vigilância 
ambiental e sanitária com o 
Núcleo de Produtos e Meio 
Ambiente (NUPMA) e está 
implantando o Núcleo de Ex-
tensão e Pesquisa em Epide-
miologia.

 
Serviços
No local, foram realiza-

das adequações físicas, crian-
do mais salas e melhorando 
os espaços que precisaram 
de maior amplitude; limpe-
zas externas e nas fachadas; 
reforma na coberta; reves-
timentos cerâmicos; insta-
lações de esquadrias e pin-
turas; além de adequações 
elétricas e hidráulicas. 

Além disso, o Governo 
do Estado também investiu 
na modernização do parque 
tecnológico do Lacen, com a 
aquisição de equipamentos de 
última geração para extração 
e amplificação de DNA/RNA, 
incluindo o laboratório, defi-
nitivamente, na era da biolo-
gia molecular (Biomol). Para 
a implantação da metodolo-
gia e para atender a deman-
da de testagem da covid-19, 
foi redimensionado o circuito 
frio para armazenamento de 
amostras (Biobanco), com a 
aquisição de ultra freezers, 
centrífugas refrigeradas e ou-
tros insumos indispensáveis 
para a execução das técnicas 
de biologia molecular.

O governador do Estado, João Azevêdo, e o secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, inauguraram as novas instalações do Lacen-PB, em João Pessoa

Foto: Francisco França/Secom-PB

Informação necessária

Educação sexual ainda é 
tabu, afirmam professores

Diante de casos de 
crianças e adolescentes grá-
vidas, especialistas da área 
da educação afirmam que, 
desde o início da vida esco-
lar, é ideal que este público 
já tenha contato com in-
formações para que vários 
problemas possam ser evi-
tados. E a educação sexual 
é uma dessas ferramentas 
pedagógicas.

Para o doutor em Edu-
cação e professor da disci-
plina Educação Sexual da 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Joseval Mi-
randa, criou-se uma visão 
equivocada de que o ensino 
sobre educação sexual é in-
centivar à iniciação precoce 
da vida sexual. 

“Muito pelo contrário, 
estudos comprovam que 
quanto mais esclarecidos e 
bem informados os adoles-
centes são, mais tarde ini-
ciam a vida sexual. A socie-

dade precisa entender que 
a educação sexual vai muito 
além de orientar sobre In-
fecções Sexualmente Trans-
missíveis (ISTs), gravidez 
precoce ou métodos con-
traceptivos. É trabalhar com 
conhecimentos do campo 
da sexualidade humana 
para que os jovens apren-
dam a lidar com as mudan-
ças que acontecem no seu 
corpo, na sua subjetividade, 
vivendo a vida sexual com 
responsabilidade”, afirmou.

A gestora adjunta, Ma-
ria de Fátima Macedo, da 
escola EMEF Miguel Tomás, 
em Mamanguape, afirma 
que os professores enfren-
tam dificuldades em trans-
mitir as primeiras noções 
de educação sexual, princi-
palmente, aos alunos da pri-
meira infância. 

“Trabalho com educa-
ção infantil e observo uma 
barreira muito grande das 
famílias em relação a isso. 
Há uma discussão peda-
gógica de que as famílias 

deveriam ser os primeiros 
a introduzir estas noções. 
Mas, como educadora, não 
deixo de trabalhar os temas 
transversais com meus alu-
nos”, disse.

Ela enfatiza que quan-
do a educação sexual é de-
senvolvida através da par-
ceria entre escola e família, 
possibilita a construção de 
um diálogo de confiança 
entre alunos, pai, mãe e pro-
fessores.

Dados
No Brasil, são feitos 26 

mil partos de mães entre 10 
e 14 anos, enquanto quatro 
meninas de até 13 anos são 
estupradas por hora, segun-
do dados do Anuário Brasi-
leiro de Segurança Pública 
de 2019. Na mesma faixa 
etária, seis abortos são rea-
lizados por dia em meninas 
que conseguem o direito de 
interromper a gravidez, de 
acordo com o Sistema de 
Informações Hospitalares 
do SUS. 

Sara Gomes
saragomessilva@gmail.com

Em virtude da di-
minuição na quantidade 
de ligações, a central de 
atendimento ‘Ligue Coro-
na’ terá novo horário de 
funcionamento a partir do 
dia 1º de setembro, quan-
do os usuários poderão 
entrar em contato para 
tirar dúvidas de domin-
go a domingo, no período 
das 8h às 18h. Os questio-
namentos serão respon-
didos por profissionais 
de saúde (enfermeiros, 
fisioterapeutas, nutricio-
nistas, fonoaudiólogos, 
farmacêuticos, psicólogos 
e assistentes sociais).

De segunda a sexta-
feira, o usuário pode ligar 
para (83) 3612-5790 ou 
(83) 99146-9790. Nos fi-
nais de semana e feriados, 
a ligação deve ser para 
99146-2893.

“Há cerca de um mês 
e meio, o fluxo de ligações 
caiu bastante. No início da 
estratégia de enfrentamen-
to da pandemia, estávamos 
recebendo uma média de 
200 chamadas por dia. 

‘Ligue Corona’ muda horário de 
atendimento a partir do dia 1o

Atualmente, esse número 
gira em torno de 20 liga-
ções diárias. Mesmo assim, 
vamos continuar o atendi-
mento para garantir o ser-
viço à população e sanar as 
dúvidas que ainda podem 
surgir”, informou a coorde-
nadora da estratégia Ligue 
Corona, Vanessa Meira.

Vanessa reforçou, ain-
da, que a pandemia não 
acabou e, por isso, acolher 

o usuário e manter a po-
pulação bem informada é 
essencial. “Através das li-
gações, é possível orientar 
com relação à sintomato-
logia suspeita da covid-19, 
mas também sobre os de-
cretos que estão sendo ge-
rados. Não é o fim do aten-
dimento do ‘Ligue Corona’, 
pelo contrário, é uma redu-
ção estrutural e proporcio-
nal à demanda”, explicou.

A partir do dia 1º 
de setembro, o 
serviço estará ativo 
de domingo a do-
mingo, no período 
das 8h às 18h
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Refinamento era feito numa casa em Campina Grande; material apreendido está avaliado em mais de R$ 500 mil 

Polícia desmonta laboratório 
e apreende 50 kg de drogas

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

“Bob Esponja”, este era 
o nome usado por trafican-
tes para identificar os paco-
tes de droga comercializados 
por um grupo  envolvido com 
o tráfico de entorpecente e, 
com isso, desviar a atenção 
da polícia.

Na manhã de ontem, 
policiais da Delegacia de Re-
pressão ao Entorpecente de 
Campina Grande desativaram 
um laboratório clandestino 
de entorpecentes naquela ci-
dade e apreenderam cerca de  
50 quilos de entorpecentes - 
cocaína e crack - avalidos em 
meio milhão de reais. Uma 
mulher de 25 anos foi presa.

Além da droga os po-
liciais apreenderam uma 
prensa hidráulica, balança de 
precisão e vários utensílios 
usados no refino do entorpe-
cente.

O imóvel usado como 

Um adolescente de 
16 anos, suspeito de ter 
assassinado a sua esposa, 
Erika Monteiro dos San-
tos, também de 16 anos, a 
golpes de faca, foi apreen-
dido nessa segunda-feira 
(25), na cidade de Caiçara, 
no Agreste da Paraíba. O 
crime aconteceu na cidade 
de Messias, em Alagoas, na 
residência do casal na noi-
te do último domingo (23). 

A apreensão do jovem 
aconteceu em uma opera-
ção conjunta das Polícias 
Militar e Civil da Paraíba. 
Segundo o comandante do 
4º Batalhão da Polícia Mi-
litar, tenente-coronel Gil-
berto Felipe, o adolescente 
fugiu para a Paraíba para 
casa de familiares.

Ele teria convencido 
um motorista de aplicativo 
de Alagoas a viahar, afir-
mando que teria que viajar 
para Guarabira, na Paraíba, 
onde seu pai reside, e pre-
cisava visitá-lo pois soube 
que o pai estava doente.

De acordo com a Po-
lícia, em Mari, entre as ci-
dades de Sapé e Guarabira, 
o adolescente anunciou 
o assalto ao motorista de 
transporte por aplicativo 
e teria esfaqueado-o para 
roubar o veículo. Próximo 
a Guarabira, o adolescente 
colidiu o veículo com outro 
e fugiu a pé, onde foi captu-
rado em Caiçara e encami-
nhado pelos policiais para 
a Delegacia de Guarabira.

Ao ser detido, os po-

liciais encontraram com o 
adolescente o aparelho de 
telefone celular e dinheiro 
levados da vítima.

O motorista esfaquea-
do foi encaminhado ao 
Hospital de Emergência e 
Trauma de João Pessoa e 
o Estado de saúde dele era 
considerado estável, on-
tem.

De acordo com milita-
res do 8º Batalhão da PM 
de Alagoas, Erika Monteiro 
tinha várias marcas de faca 
no pescoço. Após o crime, 
o suspeito enviou mensa-
gens para a mãe da vítima, 
através de um aplicativo, 
informando que teria ma-
tado a filha dela.

Ao ser interrogado 
pela polícia paraibana, o 

adolescente teria confessa-
do a autoria do feminicídio 
por ter descoberto que a 
esposa estava o traindo, o 
que não foi comprovado.

Ele foi conduzido à 
delegacia e autuado pe-
los atos infracionais e se 
encontra apreendido, à 
disposição do Ministério 
Público dos Estados da 
Paraíba e Alagoas. Estive-
ram à frente da operação 
o comandante do 4° BPM, 
tenente-coronel Gilberto, e 
o delegado seccional Felipe 
Castellar.

Peritos dos Institutos 
de Criminalística (IC) e 
Médico Legal (IML) de Ala-
goas estiveram no local e 
fizeram a perícia e recolhe-
ram o corpo da vítima.

Adolescente é apreendido em Caiçara 
suspeito de assassinar a esposa em AL

PRF realiza hoje leilão virtual com 647 
veículos recolhidos no Sertão do estado

A Polícia Rodoviária Fe-
deral fará hoje um leilão de 
veículos que foram retidos em 
fiscalizações ou abandonados e 
removidos para os pátios con-
veniados com a PRF no Sertão 
da Paraíba e não foram retira-
dos pelos proprietários. O lei-
lão ocorrerá exclusivamente 
na modalidade eletrônica. As 
visitações para os interessa-
dos analisar presencialmente 
os veículos foram encerradas 
ontem. 

Neste leilão estarão dis-
poníveis para serem arre-
matados 647 veículos, entre 
automóveis, motocicletas e 
caminhão, classificados como 
conservados, aqueles que 
possuem condições de trafe-
gar, e como sucatas, aqueles 
que não possuem condições 
de voltar a circular mas que 
suas peças poderão ser rea-
proveitáveis, que estão nos 
pátios da PRF nas cidades de 
Patos e Cajazeiras.

Os veículos apreendidos 
pela PRF possuem o prazo de 
até 60 dias para serem retira-
dos dos pátios pelos proprie-
tários ou pela pessoa que con-
duzia o veículo no momento 
da fiscalização antes de serem 
leiloados. Após esse prazo, a 
PRF poderá leiloar os veículos e 
com os valores arrecadados pa-
gar as dívidas de guincho, pátio 
e demais tributos existentes.

O leilão ocorrerá exclusi-
vamente na modalidade eletrô-
nica, por meio da plataforma 
digital www.leiloespb.com.br, 
em sessão pública, a partir das 
9h. Os lances já podem ser re-
alizados através do endereço 
eletrônico.

Moto roubada
Na noite de segunda-feira 

(24), uma motocicleta Honda 
CG 160 Fan adulterada foi apre-
endida numa ação no km 89 da 
BR 101,  em João Pessoa. Os po-
liciais realizaram fiscalização 

Carros e motos apreendidas estão em pátios de Cajazeiras e Patos e serão 
leiloados na modalidade eletrônica em sessão pública a partir ds 9h

Os entorpecentes recolhidos, avaliados em meio milhão de reais, estavam escondidos num imóvel no Bairro Monte Belo, onde os policiais encontraram a placa com a inscrição “Bob Esponja”

Jovem embriagada 
tenta agredir o filho

PM e Ibama resgatam 
572 animais silvestres

Policiais da 3ª Compa-
nhia do 4º BPM (Batalhão 
de Polícia Militar) apreende-
ram, na noite de segunda-fei-
ra (24), na cidade de Belém, 
uma adolescente de 14 anos 
suspeita de maus-tratos e 
prenderam um homem sus-
peito de ameaça. 

Os militares foram so-
licitados pelo Conselho Tu-
telar daquela cidade para 
apoiá-los em uma ocorrência 
na qual a adolescente de 14 
anos de idade havia deixado 
seu filho de apenas um ano 
aos cuidados da avó materna. 

Depois de um tempo, ela 
retornou com visíveis sinais 
de embriaguez alcoólica e 

tirou a criança dos braços da 
avó, passando a ameaçá-la de 
morte e, em seguida, tentou 
agredí-la fisicamente, colo-
cando a integridade física da 
criança em perigo. 

Ao ouvir os gritos, um 
vizinho que estava ingerin-
do bebida alcóolica veio até 
a frente da residência da avó 
da criança e chutou a por-
ta, passando em seguida a 
ameaçá-la de morte.

A guarnição comandada 
por um oficial e os conse-
lheiros tutelares de Belém 
conduziram os envolvidos à 
Delegacia de Polícia Civil em 
Guarabira para a adoção das 
medidas legais.

Uma operação envol-
vendo fiscais do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama) e policiais 
do Batalhão Ambiental da Pa-
raíba apreendeu 572 animais 
silvestres e aplicaram multas 
que ultrapassam os R$ 280 
mil. A Operação Abacaí II du-
rou uma semana e teve como 
objetivo combater a caça e o 
tráfico da fauna silvestre no 
Sertão do Estado. 

A fiscalização foi realiza-
da de 17 a 23 deste mês nas 
cidades de Cacimbas, Brejo 
do Cruz, São Francisco, Oli-
vedos, São João do Cariri, São 
João do Rio do Peixe e Paulis-
ta. Durante a Operação Aba-
caí II foram apreendidos 500 
arribaçãs abatidas (Zenaida 
auriculata); 67 pássaros sil-
vestres de diversas espécies, 
mantidos ilegalmente em ca-
tiveiro; além de cinco tatus 
da espécie peba (Euphractus 
sexcinctus), dos quais, quatro 
estavam vivos.

Os animais abatidos fo-
ram incinerados, enquanto os 
demais acabaram soltos em 

habitat natural. A operação 
também resultou na apreen-
são de 75 gaiolas utilizadas 
em cativeiros ilegais de pássa-
ros. Todas foram queimadas.

Denúncias
A caça e os cativeiros 

ilegais de animais silvestres 
abastecem o comércio e o trá-
fico de fauna nativa, retirando 
da natureza milhares de es-
pécimes, que são postos em 
situação de maus-tratos e até 
morrem.

O superintendente do 
Ibama na Paraíba, Arthur Na-
varro, disse que o órgão tem 
priorizado a execução de ope-
rações de proteção à fauna 
silvestre, com ações de inteli-
gência estratégica, mesmo no 
período de restrições devido 
à pandemia. “O objetivo é evi-
tar a matança de espécimes e 
devolvê-los à natureza, asse-
gurando, portanto o seu ciclo 
reprodutivo”, destacou.

A população pode con-
tribuir com esse trabalho fa-
zendo denúncias através da 
Linha Verde, pelo número 
0800-61-8080.

laboratório fica no  Bairro do 
Monte Belo. A ação foi coman-
dada pelo delegado titular da 
especializada, Ramiro São Pe-
dro.  Segundo ele,  as investi-
gações foram iniciadas há 

cerca de três meses. “Não 
conseguimos prender o 
traficante, mais ele já está 
identificado’, garantiu o 
delegado.

 A mulher presa no local, 

uma é cozinheira, era respon-
sável pela mistura e refino da 
droga. No momento os policiais 
encontraram uma criança de 
quatro anos, filha da mulher. A 
criança está sob os cuidados da 

avó materna.
Toda a droga encontra-

da seria distribuída para ci-
dades das regiões do Cariri e 
Curimataú, tendo como bases, 
respectivamente, Monteiro e 

Picuí, além de Campina Gran-
de. “Vamos continuar com as 
investigações para chegar ao 
dono da droga e descobri a 
sua procedência”, finalizou 
Ramiro São Pedro.

no veículo constatando indí-
cios de adulteração no chassi e 
no motor. 

O motociclista, um ho-
mem de 28 anos, afirmou que 
adquiriu a moto em um site de 
compra e venda em Recife (PE), 

mas não apresentou qualquer 
documentação que compro-
vasse o negócio. O homem foi 
detido, conduzido à Polícia Civil 
e responderá inicialmente pelo 
crime de adulteração de sinais 
identificadores do veículo.

Fotos: Polícia Civil

Foto: PRF
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Três chapas concorrem à lista tríplice, e a votação deve ser feita na plataforma SigEleição, das 7h às 22h desta quarta-feira 

Acontece hoje a votação 
eletrônica que deverá sub-
sidiar a escolha da próxima 
gestão da reitoria da Univer-
sidade Federal da Paraíba. 
Com três chapas concorren-
do, as campanhas acontece-
ram virtualmente através de 
e-mails e transmissões ao 
vivo nas redes sociais e a vo-
tação deve ser feita na plata-
forma SigEleição, das 7h às 
22h desta quarta-feira.

Segundo o professor 
Ângelo Melo, presidente da 
Comissão Organizadora da 
Consulta para Reitor(a) e Vi-
ce-Reitor(a) da UFPB, a vo-
tação é de suma importância 
para apresentar aos conse-
lhos representativos da Uni-
versidade – o Universitário, 
o de Ensino e Pesquisa e o 
Conselho Curador – qual o 
desejo da comunidade aca-
dêmica. São esses conselhos 
que formam a lista tríplice 
que orienta a nomeação dos 
reitores e vice-reitores por 
parte do Governo Federal.

“Claro que temos que 
lembrar que essa consulta 
apenas dá um subsídio para 
que esses conselhos possam 
formar a Lista Tríplice, ou 
seja, o que é que a comuni-
dade está pensando. Mas, 
essa consulta não vincula 

a lista que será feita pelos 
conselhos, ela não tem que, 
obrigatoriamente, ter esses 
nomes”, enfatizou Ângelo.

Os estudantes, docentes 
e os servidores técnicos ad-
ministrativos poderão votar 
e no site da instituição cons-
ta a lista de todos àqueles 
que estão aptos para a vota-
ção (https://www.ufpb.br/
consulta/contents/menu/
aptos-p-votar). Para votar, 
é necessário acessar o site 
da plataforma SigEleição 
(https://sigeleicao.ufpb.br/
sigeleicao/), entrar usando 
seu login e senha do SIGAA 
ou SIPAC. Após o login, o 
servidor, discente ou docen-
te, receberá um código de 
votação via e-mail para vali-
dar o acesso e depois disso 
é só se direcionar para a aba 
de votações em aberto.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Votação para escolha do novo 
reitor da UFPB acontece hoje

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Emmanuel Noronha

Os conselhos representativos da UFPB formam a lista tríplice que orienta a nomeação dos reitores e vice-reitores por parte do Governo Federal

Foto: Ortilo Antônio

Nilber Lucena
Especial para A União 

O evento “Webinário 
Nupod”, que terá início hoje 
e vai até o próximo dia 28, 
foi o tema da transmissão ao 
vivo realizada ontem no ins-
tagram do Jornal A União. A 
live,  sob o comando da edi-
tora de conteúdo digital do 
jornal, Gi Ismael, contou com 
a participação do professor 
doutor Luciano Nascimento. 
Serão três noites onde serão 
discutidos, debatidos e refle-
tidos o pensamento de Celso 
Furtado sobre economia, di-
reito e desenvolvimento.  

Entre os participantes 
da primeira noite de evento, 
que terá início hoje às 18h, 
está a presidente da Empre-
sa Paraibana de Comunica-
ção (EPC), Naná Garcez, que, 
através da editora A União, 
em parceria com a Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) e a Universidade 
Federal da Paraíba  (UFPB), 
formulou e realizou a pu-

blicação de uma coleção de 
três volumes em homena-
gem a Celso Furtado. “Nós 
conseguimos construir uma 
relação muito interessante 
com a editora A União, que 
tem uma parceria histórica 
com a editora da UEPB”, co-
mentou Luciano Nascimen-
to, que também é diretor da 
editora da UEPB. 

Durante os três dias de 
webinário, jornalistas, pro-
fessores, psicólogos, econo-
mistas e pessoas das mais 
diversas áreas irão se apro-
fundar sobre o rico legado 
de conhecimento deixado 
por Celso Furtado. “A nossa 
ideia era reunir uma série 
de profissionais e pensado-
res que pudessem construir 
pensamentos. Inicialmente 
você pode dizer que cada 
pensamento corre de forma 
paralela. Sim, mas no fim 
chegaremos a um encontro. 
Não quer dizer que sejam 
ideias convergentes, mas 
sim o encontro de ideias 
críticas sobre direito, eco-

nomia, e desenvolvimento, 
tendo uma centralidade: a 
complexidade da cognição 
de Celso Furtado”, comentou 
o professor.

Além disso, durante o 
evento, serão sorteados três 
kits da coleção de Celso Fur-
tado, publicada recentemen-
te. Cada pessoa sorteada 
terá direito aos três volumes 
da coleção, que contém de-
poimentos, entrevistas com 
pessoas que viveram de for-
ma direta com Celso Furtado 
e um compilado de textos 
elaborados de forma espe-
cífica para a coleção, conver-
gindo ou concordando com 
as idéias de Celso. “Aproxi-
madamente meia centena 
de autores, não só brasilei-
ros, mas nacionais, latinos 
americanos, canadenses e 
europeus, que ofertaram 
seus pensamentos acerca 
das ideias de Celso Furtado. 
Nao tenho dúvida que o pú-
blico terá uma coleção rica. 
Ela não esta a venda ainda. A 
versão impressa será distri-

buída em bibliotecas. Mas a 
coleção ebook está disponí-
vel para download gratuito”, 
disse Luciano.

 As inscrições para par-
ticipar do webinário ocor-
reram até ontem, através 
das redes sociais da editora 
UEPB, onde cada inscrito 
receberá um link de acesso. 
Ao fim do evento, os partici-
pantes terão direito a certi-
ficados de participação, que 
poderão contar como horas 
complementares.

Live de A União detalha webinário sobre 
Celso Furtado, que tem início nesta quarta

ProgrAmAção WEBinário:

n Abertura 26/08 – Reitor da UEPB, professor doutor Antônio Guedes Rangel Junior; presidente da EPC, 
Naná Garcez, a professora da UFPB, atual coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências 
Jurídicas, Maria Creusa.
 
n 27/08 – Professor José Junior, da Uninassau, professor Emerson da FIP em Patos e professora Anne 
Augusta de Alencar Leite, da UFPB.

n 28/08 – Organizadores da coleção Celso Furtado: Cidoval Morais de Sousa, Ivo Marcos Theis e José 
Luciano Albino Barbosa.

Expotec 2020

internet na pandemia 
é tema de debate

A Feira e Exposição 
de Tecnologia (Expotec), 
organizada pela Associa-
ção Nacional para Inclu-
são Digital (Anid), deba-
terá na edição deste ano 
“A Internet no Enfrenta-
mento de Pandemias e 
Crises Globais”, propon-
do uma reflexão sobre a 
transformação digital. O 
evento ainda conta com 
o apoio do Governo do 
Estado da Paraíba e par-
cerias do Comitê Gestor 
da Internet no Brasil. O 
evento foi oficialmente 
lançado na última quinta-
feira (20), com uma We-
binar sobre “Tecnologias 
e protocolos para o vare-
jo no novo normal”. 

A Feira e Exposi-
ção de Tecnologia tem 
como público alvo, em 
sua maioria, jovens inte-
ressados em novas des-
cobertas e caminhos no 
campo da Ciência e da 
Tecnologia, mas pode 
participar do evento 
qualquer pessoa que te-
nha interesse nos temas 
que serão abordados ao 
longo de toda a Feira. As 
inscrições são realizadas 
virtualmente através do 
site: expotec.org.br.

Percival Henriques, 
presidente da Anid, co-
mentou a realização do 
evento em um momento 
de pandemia mundial. 

“A Feira que acontece no 
período extraordinário, 
de pandemia, não seria 
diferente  das versões an-
teriores se estivessemos 
na chamada “normalida-
de”, mas as razões pelas 
quais a Expotec existe 
permaneceram. Esse ano 
teremos uma coisa atípi-
ca, como atípico é todo o 
momento que vivemos e 
provavelmente será um 
dos primeiros eventos 
presenciais do Centro de 
Convenções neste ano”, 
pontuou. 

Com a realização al-
ternando entre encontros 
virtuais e presenciais, a 
programação presencial 
da Expotec 2020 deverá 
acontecer no fim do mês 
de novembro. A parte vir-
tual da Feira conta com 
a realização de três We-
binar, que são encontros 
por videoconferência de 
caráter educativo e que 
em um momento de pan-
demia acabam virando a 
única opção para o acon-
tecimento de grandes 
eventos que precisaram 
ser readaptados. A próxi-
ma Webinar acontece em 
24 de setembro, das 19h 
às 21h.  

Outro evento que 
deve acontecer dentro 
da Expotec é a Feira de 
Supermercados, que de-
veria acontecer entre 
setembro e outubro, de 
acordo com o presidente 
da Anid. 

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

O QR Code acima leva para a 
votação on-line para reitor e vice. 

É necessário cadastro no SIGAA

Através do QR Code acima,
faça download da coleção em 
homenagem a Celso Furtado
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Reajuste foi autorizado ontem e começa a vale na sexta-feira; para consumidores residenciais, o aumento será de 3,02%

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) apro-
vou na manhã de ontem o rea-
juste tarifário nas contas de 
energia elétrica da Energisa 
Paraíba. A distribuidora atende 
1,4 milhão de unidades consu-
midoras em 216 municípios 
no Estado. O aumento não vale 
para os municípios de Campina 
Grande, Lagoa Seca, Queima-
das, Fagundes, Massaranduba 
e Boa Vista, que são atendidos 
pela Energisa Borborema e, em 
janeiro deste ano, tiveram uma 
redução média de 2% na tarifa 
residencial.

O reajuste autorizado on-
tem entrará em vigor já a partir 
da próxima sexta-feira. Para as 
unidades residenciais, o rea-
juste foi de 3,02%. De acordo 
com a Aneel, o reajuste levou 
em conta aumento dos custos 
de distribuição de energia e a 
retirada de componentes fi-
nanceiros do último processo 
tarifário da Energisa. A Aneel 
destacou ainda que o reajuste 
na conta de energia dos pa-
raibanos foi amortecido pelo 
empréstimo Conta-Covid, que 
permitiu amenizar o impacto 
do reajuste em -3,91%.

O aumento da tarifa atin-
girá tanto os consumidores re-
sidenciais como os comerciais. 
Segundo a Energisa, concessio-

nária de energia na Paraíba, o 
consumidor que pagava, por 
exemplo, R$ 100 em sua conta, 
passará a pagar R$ 103,00, pela 
mesma quantidade de energia 
consumida antes. Na prática, 
um aumento de R$ 3,00 reais. 
Já os consumidores de alta e 
média tensão terão um reajus-
te de 6,6% na conta de energia. 

O novo reajuste chega 
num momento em que mui-
tos setores estão voltando às 
atividades com os planos de 
flexbilização, abrangendo uma 
população que ainda está con-
vivendo com os efeitos cau-
sados pela pandemia de co-
vid-19, que gerou desemprego 
e crise financeira.

“A nova tarifa vigora a par-
tir desta sexta (28). Entretanto, 
os clientes continuam sendo 
faturados nos dias normais, 
como já programado e indica-
do mensalmente na sua conta 
de energia. Como o faturamen-
to é feito pelo consumo dos úl-
timos 30 dias, somente a partir 
do início de outubro é que os 
clientes receberão as contas in-
tegralmente com a nova tarifa”, 
explicou Felipe Costa, gerente 
de serviços comerciais.

O reajuste na tarifa de 
energia elétrica acontece 
anualmente e leva em consi-
deração, entre outros fatores, 
os custos com a transmissão e 
distribuição de energia elétrica 
pelas concessionárias.

Nilber Lucena
Especial para A União

Energia elétrica ficará mais 
cara em 216 cidades da PB

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

De acordo com a Aneel, o reajuste levou em conta aumento dos custos de distribuição de energia, e atingirá tanto consumidores residenciais como comerciais

Nas rodovias

Dnit faz obras na BR-230 e adverte 
condutores sobre várias interdições

Desde ontem, o Depar-
tamento Nacional de In-
fraestrutura de Transpor-
tes (Dnit-PB) vem fazendo 
obras em alguns trechos da 
BR-230 entre João Pessoa 
e Cabedelo para melhorar 
a malha rodoviária. Os tra-
balhos de pavimentação 
estão sendo realizados a 
partir das 8h. Em razão 
desses serviços, a supe-
rintendência do órgão na 
Paraíba alerta aos condu-
tores no sentido que todos 
evitem usar esses trechos 
no horário da manhã.

Hoje, a interrupção na 

BR-230 acontecerá no qui-
lômetro 21 no acesso aos 
Bancários, no sentido João 
Pessoa/Cabedelo. Amanhã 
a interdição será no quilô-
metro 18 na ponte do Rio 
Jaguaribe, próximo à alça 
da Beira Rio. E na sexta-
feira, dia 28, o trecho in-
terrompido será no quilô-
metro 12,7 no sentido João 
Pessoa/Cabedelo, próximo 
a um dos postos de com-
bustível.

A diretoria do órgão 
informou que esses servi-
ços estão sendo realizados 
durante o dia porque não 
há previsão do custeio de 
adicional noturno. E infor-
mou que para a realização 

das atividades programa-
das, a interdição da BR-230 
era a única alternativa para 
que os serviços fossem 
feitos. A solicitação para 
os condutores é que todos 
respeitem as sinalizações 
e utilizem rotas alternati-
vas no horário da manhã. 
O objetivo é evitar longos 
congestionamentos. 

Equipes da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
estarão nos locais de inter-
dição do trânsito orientan-
do os condutores. O bom 
desempenho dos serviços 
dependerão de condições 
climáticas favoráveis. En-
tão, em caso de chuva, os 
trabalhos serão automati-

camente reagendados para 
o dia seguinte.

Ainda de acordo com 
a diretoria do Dnit-PB, os 
trabalhos de recomposição 
asfáltica na rodovia BR-
230 são de fundamental 
importância para correção 
de possíveis defeitos na 
via. Após a conclusão das 
atividades, com a seguran-
ça e melhora da trafegabi-
lidade, os benefícios serão 
desfrutados por todos os 
usuários. A superintendên-
cia do órgão disse entender 
que todo e qualquer servi-
ço no trânsito pode gerar 
transtorno, mas são neces-
sários para a boa manuten-
ção da malha rodoviária. 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Para comemorar o 
aniversário de 56 anos na 
Paraíba, o Alcoólicos Anôni-
mos realiza hoje, das 14h30 
às 19h, o Seminário a Dis-
tância para Profissionais 
e Amigos de A.A. O evento 
online destina-se a profis-
sionais de diversas áreas 
do conhecimento, institui-
ções públicas e entidades 
não governamentais que 
demonstram interesse pela 
temática do alcoolismo e o 
programa de recuperação 
de Alcoólicos Anônimos. O 
seminário será transmiti-
do pela plataforma Google 
Meet. A inscrição é gratuita.

Para participar do 
evento, os interessados de-
vem acessar o linkhttps://
meet.google.com/rjo-umsh
-bob e preencher o formu-
lário de inscrição que após 
preenchido e assinado, 
deve ser enviado à organi-
zação do evento. Mais infor-
mações através do telefone 
(83) 98658-4556 (What-
sapp) e dos emails:esl@
area03pb.aa.org.br/mca@
area03pb.aa.org.br/secre-
taria@area03pb.aa.org.br

A programação con-
tará com a participação de 
médicos, membros do A.A 
de diversas localidades do 
Brasil e coordenadores de 
grupos da Irmandade. En-
tre as palestras destacam-
se “ O Programa de Recu-
peração de A. A”, que será 
ministrado pelo Dr. Lucia-
no Neri às 16h.  Às 16h40, 
a Dra. Ana Olívia realizará 
uma palestra sobre “ O 

AA celebra 56 anos 
no Estado com evento
Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

A.A e Os Profissionais”.  Às 
17h20, a palestrante Maria. 
M (membro do A.A, em Re-
cife-PE) falará sobre “ Uma 
Abordagem à Mulher Alcoó-
lica”. A última palestra“ Al-
coolismo no Ponto de Vista 
Psiquiátrico”, será proferida 
pelo psiquiatra paraibano 
Dr. Edvaldo Brilhante. No 
final de cada palestra acon-
tece o painel de perguntas e 
respostas.

O coordenador da Co-
missão de Informação ao 
Público, Paulo C., ressalta a 
importância desse evento 
para celebrar os 56 anos 
dos A.A na Paraíba. “ O Al-
coólico Anônimo foi funda-
do no dia 26 de agosto de 
1964, em Campina Grande. 
Desde então, o propósito de 
ajudar pessoas dependen-
tes do alcoolismo foi cres-
cendo cada vez mais e, hoje, 
a nossa irmandade come-
mora as inúmeras vidas res-
tauradas por meio do nosso 
programa de recuperação”, 
enfatizou.

Escritórios
O AA completou 85 

anos no mundo. Na Paraíba, 
tem escritórios em Campina 
Grande, João Pessoa e Patos.

Para participar do evento virtual, 
basta acessar o QR Code

Foto: Marcus Antonius

Foto: Reprodução

Hoje, a interrupção na rodovia acontecerá no quilômetro 21, no acesso aos Bancários, sentido João Pessoa/Cabedelo; amanhã será próximo à alça da Beira Rio



Cancioneiro virtual
Edição de hoje do programa ‘De Repente na Rede’ presta 
homenagem ao poeta Fenelon Dantas, compositor de músicas 
como ‘Boi de carro’. Página 11
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Evento virtual beneficente dedicado à Mãe Lúcia Omideyn vai ter cantigas sagradas e autorais saudando os orixás

Artistas apresentam o show 
‘Pontos e Cantos Sagrados’

Os artistas Helô Uehara 
e Renã Herbert iniciam hoje 
uma série de transmissões 
ao vivo pela Internet dedi-
cadas à Mãe Lúcia Omideyn. 
A estreia de Pontos e Can-
tos Sagrados – Ciclo de Fogo 
acontecerá pelo perfil no 
Instagram da cantora e com-
positora (@helouehara), a 
partir das 20h.

A realização é pelo Cole-
tivo Maracastelo em virtude  
da arrecadação de fundos 
para sanar problemas de saú-
de da homenageada, que pre-
cisa de uma cirurgia e medi-
camentos. O auxílio pode ser 
fortalecido pelo Catarse, com 
preços variados e recompen-
sas classificadas entre produ-
tos e serviços oferecidos pelo 
próprio Coletivo.

“Estaremos como artis-
tas, irmãos de santo, man-
dando esse axé para Mãe Lú-
cia”, confirma Helô Uehara, 
explicando que a apresenta-
ção de hoje – contemplando 
o Fogo – será a primeira da 

iniciativa que ainda terá os 
outros três elementos da na-
tureza: Terra, Água e Ar, dos 
quais cada um é destinado a 
um grupo de orixás da Um-
banda. “Vemos os elementos 
de forças brutas da natureza 
que se qualificam em deter-
minadas vibrações chama-
das de orixás. Cada vibração 
é um elemento da natureza”, 
explica a paraibana, idealiza-
dora da banda Agoiê.

O evento on-line será 
uma saudação aos orixás 
através de cantos, pontos e 
cantigas sagradas, autorais 
ou de outros artistas que 
também compõem música 
de matriz afroindígena. “São 
cantos que tocam a nossa 
alma profundamente e ago-
ra podemos retribuir para a 
sociedade de alguma forma. 
Vamos fazer a referência aos 
santos e orixás que cuidam 
de nós e mandar esse axé 
para Mãe Lúcia”, completa 
Helô Uehara.

O músico Renã Herbert 
tem uma relação próxima 
com Mãe Lúcia e acompa-
nha seus feitos desde o iní-

cio do grupo, no qual ele é 
cantor, compositor e ba-
tuqueiro. “É uma mãe de 
santo que cuida dos funda-
mentos energéticos espiri-
tuais”, explica, reforçando 
a importância de reconhe-
cimento pela sua luta. “Ela 
é reconhecida por ajudar 
não apenas os integrantes 
do Coletivo, mas quaisquer 
pessoas que a cercam”.

Renã coordena ainda as 
oficinas de Maracatu de Ba-
que Virado para a população 
de João Pessoa e se dedica à 
pesquisa de corporeidade e 
sonoridade da umbanda. De 
acordo com ele, o Coletivo 
Maracastelo realiza as ofici-
nas de maracatu para ampliar 
a visibilidade desta vertente 
de cultura popular. O grupo 
busca também a realização 
de um intercâmbio com os 
vizinhos de Pernambuco. “A 
gente faz uma importante 
troca com os mestres de ma-
racatu pernambucano, via-
jamos para Recife, eles vêm 
para João Pessoa. É um forte 
circuito que a gente busca 
alimentar”, complementa.

As apresentações do 
projeto Cantos Sagrados para 
Mãe Lúcia Omideyn seguirão 
uma proposta que deve in-
teressar a um público mais 
amplo, como Renã afirma. 
“A nossa perspectiva é bus-
car pontos tradicionais da 
Umbanda, cantados em ter-
reiros diversos, dedicados 
também para quem não tem 
tanta proximidade entender 
a mensagem. Como Mãe Lú-
cia vem do Candomblé, tam-
bém cantaremos um pouco 
do Candomblé”, justifica ele, 
apontando que haverá, por-
tanto, a Umbanda de origem 
de Angola e o Candomblé de 
Ketu e Jeje.

O Coletivo Maracastelo 
tem, como principal objetivo, 
resgatar a cultura popular 
afroparaibana e com influ-
ências afropernambucanas. 
“Percebemos como o Coleti-
vo se tornou referência na ci-
dade, muita gente hoje já re-
conhece ele e nos reconhece 
como integrantes do grupo 
e, incrivelmente depois que 
o Maracastelo foi criado, sur-
giram outros ou ganharam 

mais visibilidade”, analisa 
Renã Herbert.

Intolerância
As religiões de matriz afri-

cana representam a base de 
muitos dos costumes que pra-
ticamos na sociedade, e os can-
tos de resistência praticados 
pelo povo preto traz o históri-
co de lutas e representa uma 
parcela do que é a nossa cultu-
ra atualmente. “Há elementos 
extremamente presentes em 
vários rituais, atitudes e gostos 
que a gente tem e, às vezes, não 
refletem de onde vêm. A nossa 
relação com a sacralidade da 
natureza, por exemplo, é um 
deles”, esclarece Helô Uehara. 
“Quando a gente consegue tra-
zer essa linguagem para a arte, 
por exemplo, que é um espaço 
de transcendência, é uma im-
portante ferramenta para des-
mistificar e quebrar tabus”.

Helô reforça a importân-
cia de promover as religiões de 
matriz afro. “Cantar para isso 
é uma grande honra e a gente 
pede licença para fazer esse 
trabalho e fazer arte através 
dessa linguagem. Tenho muito 

respeito e muita honra, e reco-
nheço a responsabilidade de 
falar dessa cultura”.

O preconceito e intole-
rância para essas vertentes 
religiosas, porém, estão mais 
relacionadas à limitação de 
percepção do ser humano 
do que à religião que este se 
identifica, como defendido por 
Helô. “Existem intolerantes em 
todas as religiões, mas as que 
trazem a linguagem preta so-
frem muito mais. É algo estru-
tural. Devemos defender isso 
tudo com amor, sem entrar 
nos diálogos violentos que, às 
vezes, a gente observa por aí. 
Precisamos de diálogos escla-
recedores, sem violência”.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Foto: DivulgaçãoFoto: Thercles Silva/Divulgação

Como primeiro ciclo dedicado ao Fogo, 
apresentação conta com a cantora e 
compositora Helô Uehara (foto maior) 
e o músico Renã Herbert (ao lado)

Coletivo criou campanha de ajuda via web para rainha do Maracatu
Mãe e rainha do Maracatu 

de Maracastelo, Lúcia Omi-
deyn é conhecida por acolher 
e apoiar quem precisa, cui-
dando de sua casa, dos filhos 
e da comunidade há mais de 
30 anos no bairro do Valentina 
Figueiredo, onde mora.

A iniciativa Pontos e Can-
tos Sagrados é, portanto, 
uma retribuição do grupo 
Maracastelo pelo histórico 
de Mãe Lúcia, que descobriu 
duas vértebras fraturadas de-
vido a osteoporose, das quais 
uma está pressionando a 
medula e provocando fortes 
dores. Ela necessita de uma 
cirurgia de urgência e de 
uma recuperação acompa-

nhada, além do apoio espiri-
tual. A campanha é dedicada 
ao financiamento de exames, 
cirurgia e pós-operatório. 

Como explica Renã Herbert, 
integrante do Maracastelo há 
seis anos, o grupo decidiu rea-
lizar uma ação em retribuição 
ao que Mãe Lúcia tem feito. 
“Ela está sempre junto conosco, 
é uma figura de grande impor-
tância e não só para a gente. A 
live veio como um complemento, 
uma soma dentro da campanha 
de arrecadação”.

Mãe Lúcia também inte-
gra o Fórum da Diversidade 
Religiosa. “Somos todos muito 
gratos a ela, a toda troca de 
experiência e toda ajuda que 

ela nos deu, espiritualmente 
falando”, comenta Renã.

O hábito de ajudar uns 
aos outros é praticado entre 
os integrantes do Maracastelo 
e essa iniciativa pública veio, 
principalmente, pelo fator 
financeiro, o que os levou 
à criação de um projeto no 
Catarse (catarse.me/campa-
nhamaelucia). “É uma prática 
mesmo, sempre oferecemos 
apoio uns aos outros, seja 
financeiro, emocional. Esse 
cuidado é uma tradição nossa. 
Mas Mãe Lúcia está precisan-
do de algo muito maior que, 
infelizmente, não temos con-
dições de pagar com o caixa 
do grupo”, diz o músico.

Foto: Divulgação

Lúcia Omideyn precisa de uma cirurgia por conta de vértebras fraturadas devido à osteoporose

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil no Instagram 

de Helô Uehara
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Porque fazer tanto barulho por (quase) nada?
Era só uma menina... Grávida. Como tantas 

outras meninas...
Se ela morresse, ia diretinho pro céu. Até de 

corpo e alma. Agora não vai mais. Fez um aborto...
Nada justifica um aborto. Nem para salvar a 

vida de uma menina?! Ainda mais porque ela po-
deria estar gerando um menino! Esse sim, digno 
de ser preservado!

As religiões são muito severas e injustas 
com as mulheres. Até perversas! Principalmente 
aquelas geradas no Oriente.

Para elas, nada! Para os homens, tudo! São 
falocêntricas.

Sobre esse assunto, já se pronunciou, aqui, 
neste mesmo jornal, a jornalista e professora San-
dra Raquew Azevedo, em seu artigo do dia 20 do 
corrente, intitulado A vida das mulheres importa, 
parodiando o “Vidas negras importam”, que foi 
pronunciado durante a campanha após a morte 
do norte-americano George Floyd após sua mor-
te por asfixia. Nos anos 1970, dentro do contex-
to do movimento dos direitos civis, nos Estados 
Unidos,  fazendo uma analogia entre a situação de 
preconceito social a que estão submetidos os ne-
gros e as mulheres, a artista Yoko Ono declarou 
um dia que as mulheres eram as negras do mun-
do: “Woman, you are the nigger of the world”. E 
ela usando a palavra “nigger” ao invés de “black”, 
bem mais ofensiva e discriminatória, usada pelos 
brancos preconceituosos.

Para nós, mães, filhas, irmãs, mulheres todas 
importa muito. Sabemos bem o que significa ser mu-
lher, esse “bicho esquisito que todo mês sangra”.  

E olha que são as mulheres que engendram a 
vida humana em seus ventres e, desde o texto bí-
blico são amaldiçoadas a parir com dor... Geram 
e alimentam. Ai dos homens se não houvesse um 
ventre de mulher para plantar seus frutos! E um 
seio de mulher para alimentá-los!

Mesmo as que são quase impúberes.
Quem mandou ser tão precocemente fértil?! 

(Um fenômeno essa menina de 10 anos que ovula 
e engravida!).

A empatia é um artigo raro nos dias atuais. 
Raro e necessário. E urgente.

Eu que sou mãe, filha, irmã, tia, avó de mu-
lheres tenho um peito ressonante para a causa 
das mulheres, para as dores das mulheres, para o 
riso das mulheres. Desde sempre.

E essa menina sem rosto do Espírito Santo 
me fez chorar por dentro.

A mulheres que crucificaram essa menina 
com suas acusações, perseguições e interditos, 
não sabem o que dizem, não sabem o que fazem 
e, se o sabem, estão equivocadas, presas a con-
ceitos cruéis que colocam dogmas acima de sen-
timentos, empatia, solidariedade.

Por isso que invoco essa música que deu títu-
lo a este texto. Para que minhas palavras fossem 
embaladas por um acompanhamento musical. 

Desejo de todo coração que o corpo e a men-
te dessa menina sarem e fiquem curados de toda 
a violência perpetrada contra ela. Que ela seja 
muito amada e que possa esquecer o ano de 2020, 
que possa varrê-lo da sua mente. E que os que a 
violentaram reconheçam o mal que lhe causaram, 
que causaram contra todas as mulheres. 

Era só uma
menina...

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

A FCJA e os novos horizontes virtuais

O momento vivenciado nesses dias 
mais recentes de pandemia estabeleceu 
restrições a atividades presenciais, ao 
mesmo tempo em que estimulou a busca 
por soluções cotidianas, as quais nos per-
mitissem expandir os horizontes e explo-
rar nosso potencial de conhecimento, com 
o emprego de ferramentas que dialogam 
com o universo virtual. 

Ao acompanhar esse novo cenário, a 
Fundação Casa de José Américo busca al-
ternativas para transformar as atuais limi-
tações de convivência em movimento de 
expansão de suas atividades. O caminho 
escolhido vislumbra a realização de even-
tos digitais, com a interação do público, em 
tempo real, por meio de transmissões ao 
vivo. Desse modo, a FCJA dispõe de canal 
no Youtube, para facilitar ampla partici-
pação de pessoas, em todo o Estado, nos 
fóruns de debate sobre a cultura vista na 
Paraíba e no mundo.

Já faz um bom tempo, o exercício 
cultural caminha em direção ao virtual, 
agora, no modo mais acelerado, por con-
ta dos inusitados horizontes que se abri-
ram com a pandemia. Embora permaneça 
fundamental a forma presencial, seja nas 
atividades artísticas, seja na visita a insti-
tuições que cuidam da nossa memória, a 
utilização de instrumentos digitais é uma 
realidade pela qual passaremos a conviver 
no novo normal.

Com essa nova realidade, nascida 
com o projeto ‘Diálogos Presentes’, surgiu 
a ideia de promover o debate sobre a his-
tória cultural paraibana, a partir do antigo 
solar de um dos maiores intelectuais da Pa-
raíba e do Brasil, o escritor José Américo de 
Almeida. Nas palavras do atual presidente 
da FCJA, Fernando Moura, a intenção seria 
discutir a cultura por quem a produz, por 
quem a pensa e por quem a consome. 

Quais os elementos e tessituras 
para a construção de uma “paraibanida-
de”? As discussões giraram e giram em 
torno da diversidade cultural da Paraí-
ba, das suas formas de expressão artísti-
ca, partindo de um princípio consciente 
e valorizador dos seus atributos especí-
ficos, sem desmerecer os elementos que 
lhes são mais externos.

Aberta a trilha, outros esboços sur-
giram no sentido de repensar o formato 
dos eventos presenciais e transformá-los 
em plataformas virtuais. A celebração 
do Dia Nacional do Escritor, 25 de julho, 
ocorrida durante o evento ‘Emoções pe-
las Letras’, em sua quarta edição, pres-
tou homenagem ao patrono da casa, por 
meio de afetiva expografia. A exposição 
encontra-se disponível no site (biblio-
tecajp40.wixsite.com/emocoespelasle-
tras). Ao navegá-la, o internauta faz visita 
ao Museu Casa, com especial atenção à 
biblioteca, que é o “coração” pulsante da 
vida criativa do escritor.

Por sua vez, o projeto ‘Chão de Es-
trelas, Céu de Giz’ tem por finalidade des-
tacar talentos paraibanos, ao procurar 
evidenciar personagens do passado e do 
presente. A sessão inaugural aconteceu no 
Dia Nacional do Economista, 13 de agosto, 
em comemoração ao centenário de Celso 
Furtado. A discussão sobre a obra e seus 
impactos na história nacional, contou com 
exposição de estudiosos paraibanos e par-
ticipação especial, diretamente de Paris, 
de Rosa d’ Aguiar Furtado, viúva do econo-
mista. Não fosse o uso das novas tecnolo-
gias, tal façanha não seria possível.

Veio também a 6ª edição do Agos-
to das Letras, evento promovido pela 
Funesc, em parceria com a FCJA, neste 
ano, celebrando o centenário da escrito-
ra, atriz e cordelista Lourdes Ramalho, 
com bate papos e debates, performan-
ces, lançamento de livros e exposição 
virtual sobre vida e obra da dramaturga: 
No palco, com Lourdes Ramalho. Dispo-
nível no site (palcolourdesramalho.wix-
site.com/website-1). 

Outros olhares colaborativos estão 
acontecendo ou em processo de viabilida-
de, a exemplo de parcerias com o Grupo de 
Estudos Arquivísticos e com instituições 
como o Arquivo Público do Estado da Pa-
raíba, o Instituto Histórico e Geográfico 
Paraibano, o Departamento de História e 
o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos 
da UFPB. 

No mais, a Fundação Casa de José 
Américo dá continuidade a projetos inicia-
dos antes da pandemia e se debruça sobre 
o curso de caminhos futuros. Segue a mini-
mizar os impactos do isolamento social e 
propõe permanente aproximação virtual, 
como forma de motivar o diálogo e a in-
teração com o público, para além de suas 
fronteiras, e, por fim, com o nítido pensa-
mento de oferecer alento a essa nova reali-
dade de convivência.

Foto: Arquivo A União

Lourdes Ramalho, homenageada no Agosto das Letras

Para muitos, a estreia de 
novos episódios de uma série 
preferida é um verdadeiro 
evento. Para mim, com certe-
za. Quando eu digo “evento”, é 
literalmente isso: certa vez fui 
num fast food, peguei algumas 
coroas de papelão, preparei 
toda uma noite temática e 
recebi amigos para assistir-
mos juntos uma nova tem-
porada de Game of Thrones, 
sabe, quando a série ainda era 
realmente boa. Também fui 
a pessoa que foi a uma boate 
assistir ao último episódio 
de RuPaul’s Drag Race (mais 
divertido que final de Copa do 
Mundo). Simplesmente adoro 
uma desculpa para me reunir 
com a minha galera. Como 
confraternizações não são 
possíveis agora (pelo menos 
não deveriam ser), dessa vez, o grande evento foi em casa. Eu, 
minha enteada e um balde de pipoca, prontas para assistir aos 
recém-lançados episódios de Lucifer, disponíveis na Netflix 
desde 21 de agosto.

Chegando à sua quinta temporada, Lucifer é uma série 
de fantasia e mistério baseada no personagem homônimo 
de Neil Gaiman que apareceu pela primeira vez no quadri-
nho The Sandman, em 1989. Assim como diversas tramas de 
Gaiman, a trama de Lucifer, a série, cruza caminhos de seres 
fictícios (ou não, dependendo da sua crença) com os seres 
humanos aqui na Terra. Lucifer (Tom Ellis) é literalmente o 
diabo, que veio tirar alguns anos sabáticos no Planeta Azul e 
acabou abrindo uma casa noturna em Los Angeles. Um novo 
hobbie dele é ajudar a polícia de LA a investigar crimes e, 
graças aos seu poder sedutor de arrancar a verdade de qual-
quer um, ele é um excelente parceiro para a detetive Chloe 
Decker (Laura German).

Originalmente produzida pela Fox, após três estrondosas 
temporadas a série foi cancelada. No sentido literal da palavra. 
Ficou órfã e pegou a todos – elenco e público – de surpresa. Não 
demorou muito até que a Netflix percebeu que a série conquis-
tara um público massivo e decidiu adotar o filho conjunto com a 
Warner Bros. Com direitos autorais comprados, quando Lucifer 
chegou à Netflix, algumas mudanças sutis foram percebidas. 
Primeiro, a qualidade dos efeitos gráficos ficaram mais convin-
centes. A trama principal passou a ter mais desenvolvimento e 

temos agora mais pele à mos-
tra, apesar de ainda ser um 
programa sem cenas explícitas 
de nudez e sexo. 

A Netflix, então, ficou 
com a quarta temporada em 
mãos e de prontidão anun-
ciou que a série já está com a 
sexta temporada confirmada. 
No último dia 21, lançou a 
primeira parte da quinta 
temporada sem revelar ainda 
a data de lançamento da par-
te final. Talvez uma estratégia 
para medir a repercussão 
com o público, já que as coi-
sas tomaram um rumo... in-
teressante. Meus olhos foram 
bater na nuca com a revirada 
que deram quando vi o vídeo 
promocional desses novos 
capítulos: um irmão gêmeo 
na jogada. O pobre recurso 

narrativo já me deixou com um pé atrás. A expectativa baixa 
me fez gostar dos episódios mais do que imaginava? Provavel-
mente. Ok, a história do irmão gêmeo malvado é clichê, mas 
até que faz sentido no universo de Lucifer, que vez ou outra 
revela um novo parente celestial. Até num macro contexto faz 
sentido: citado no livro bíblico Apocalipse, o Arcanjo Miguel 
é um poderoso guerreiro na batalha do Céu quando Lucifer e 
outros anjos rebeldes foram decaídos. São grandes inimigos e, 
de fato, irmãos perante Deus. 

Estes novos capítulos não vão trazer muitas reviravoltas, 
mas resolve conflitos e apresenta ganchos legais para uma 
continuação. A série, sem fazer esforço, continua sendo um 
ótimo entretenimento. Lucifer não tem nada de inovador ou 
até cinematográfico. Mas é um programa gostoso de assistir 
porque é entusiasmante e divertido. Tem comédia, romance, 
mistério e aventura, tudo isso sem ser piegas e, principalmen-
te, apresentando personagens maravilhosos (como não amar 
Amenadiel e o próprio Lucifer?). Não há nenhuma genialida-
de aqui – e está tudo bem. A série abre debates para códigos 
morais e éticos nos quais nossa sociedade ocidental se baseia, 
apoiada no medo da penalidade divina dentre diferentes 
interpretações do mundo celestial. Lucifer cria um universo 
paralelo onde temos a certeza sobre Céu e Inferno e o livre 
arbítrio. Lucifer nos faz entender a lógica espiritual que o 
roteiro cria e nos faz, com a licença poética dos Rolling Stones, 
ter uma verdadeira simpatia pelo Diabo. 

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

Advogada de ‘Lucifer’
Foto: Divulgação

Cancelada pela Fox, série sobre o Anjo Caído ganhou nova chance na Netflix

Assim como o caso do Espírito Santo, milhares de crianças sofrem violência no país

Foto: Divulgação

Lúcia de Fátima Guerra

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História
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Cantador Fenelon Dantas será 
o homenageado do programa

O poeta Fenelon Dantas é o home-
nageado de hoje na série semanal ‘De 
Repente na Rede’, da Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc). A edição 
em formato virtual será veiculada a par-
tir das 19h, pelo canal da própria institui-
ção no Youtube, com a apresentação de 
Iponax Vila Nova.

“Com mais de 70 anos de idade, Fene-
lon Dantas é um dos mais famosos poetas 
repentistas e é da geração de nomes como 
Ivanildo Vila Nova e Geraldo Amâncio”, ex-
plicou Iponax. “Fenelon é top de linha, um 
grande repentista e que tem a vantagem 
de ser cancioneiro, sendo uma das suas 
mais famosas composições a música ‘Boi 
de carro’, gravada por muitos forrozeiros”, 
disse o apresentador e que também rea-
liza a pesquisa sobre cada homenageado 
dos programas.  

Nascido em 1948, na cidade de São 
Mamede, Município situado no Sertão do 
Seridó Ocidental da Paraíba, Fenelon Dan-
tas ingressou logo cedo na arte da música, 
quando observava os aboiadores nas va-
quejadas. Daí, surgiu o desejo de ser poeta 
e improvisar, que se consolidou ao ouvir 
cantorias pelo rádio. Já aos 15 anos de ida-
de, ele formou dupla com José Barbosa e, 
ao longo da carreira, gravou nove álbuns, 
entre discos em vinil e CDs com vários 

poetas, a exemplo Valdir Teles e José Mon-
te. Fenelon também participou de diver-
sos festivais em Campina Grande, Patos, 
Cajazeiras, Recife, Caruaru, Brasília e São 
Paulo (onde reside há duas décadas).

Balanço
Sob a coordenação de Iponax Vila 

Nova, o ‘De Repente no Espaço’ vinha sen-
do realizado pela Funesc desde o mês de 
julho de 2015, sempre na primeira  quarta-
feira de cada mês. Por conta da pandemia, 
o evento vem acontecendo em formato vir-
tual, a cada quarta, como uma alternativa 
até que volte a ocorrer presencialmente, 
com a participação do público.

Iponax fez um balanço positivo do 
projeto até agora. “O programa ‘De Re-
pente na Rede’ tem correspondido à ex-
pectativa do público e acho que a Funesc 
está satisfeita com o resultado, pois são 
vários os registros de visualização dos 
vídeos. Alguns desses já chegaram a 700, 
800 visualizações e outros beirando as 
mil. É uma quantidade maior do que ou-
tros vídeos que estão disponibilizados há 
mais tempo, no canal da Fundação. En-
tão, acredito que esse formato vem ob-
tendo êxito e a orientação tem sido a de 
continuar”, analisou.

O poeta observou outro ponto be-
néfico que a série vem trazendo, ao lem-
brar que está sendo criado um acervo 
para posterior consulta e pesquisa pelo 

público. “Isso é um arquivo que contém 
informações básicas sobre cada homena-
geado. Um dia, alguém vai querer saber, 
por exemplo, onde determinado poeta 
repentista nasceu e vai encontrar nesses 
programas. Além dessas informações, ha-
verá também quatro ou cinco estrofes de 
cada cantador”.  

Iponax Vila Nova informou ainda que 
o projeto deverá continuar de forma virtual 
até o mês de dezembro, por causa da pan-
demia e do isolamento social. “Por enquan-
to, o ‘De Repente na Rede’ vai continuar 
homenageando os cantadores paraibanos. 
O próximo homenageado deverá ser Pedro 
Bandeira, que morreu na última segunda-
feira, aos 82 anos de idade. E, depois que 
homenagearmos os paraibanos, vamos 
passar para os artistas do Nordeste, como 
os de Pernambuco”, informou ele.

Tempos atrás escrevi nesta coluna uma manifes-
tação de protesto em desagravo a uns vizinhos que ti-
nham vindo morar aqui ao lado. Entre eles e os aqui de 
casa apenas um muro fazendo fronteira. Do outro lado, 
uma menina que chorava dez horas por dia e um galo 
que começava cantar as três da matina. Nem duraram 
seis meses e Deus deve ter ouvido minhas fervorosas 
preces e ajeitou para que eles se mudassem. Desapare-
ceram. Bernadete, a menininha, deve estar arrastando 
suas manhas noutras vizinhanças; já o galo... Se não vi-
rou um guisado deve estar atormentando outras gen-
tes,  em outras freguesias. Ufa!

Mas já dizem que não há bem que sempre dure e 
nem mal que nunca se acabe, no meu caso, o bem durou 
pouco e o mal se renovou. Uns meses de paz, silêncio e 
harmonia e pronto, gente nova no pedaço!

Meu novo avizinhado é um mocetão já passado dos 
trinta, separado da mulher e que resolveu aproveitar 
essa sua repentina solteirice bem onde Bernadete cho-
rava e o galo cantava.

Até aí nada de anormal, pessoas casam, algumas 
se separam. O problema não está no estado civil des-
sa criatura, nem nas companhias (a maioria femini-
nas) que por ali aparecem. Afinal, a vida é curta, se a 
gente não aproveitar enquanto pode... E o rapaz está 
aproveitando, pelo menos é o que indica os gritinhos 
que ouço da minha janela. E mais: os gritinhos de uma 
noite nem sempre são iguais aos da noite seguinte, o 
que sugere uma variação muito acentuada no elenco 
dessas pantomimas.

Nada disso me incomoda. Não mesmo. O problema 
está nos fins de semana quando esse vivente liga o som 
do carro. E vamos combinar o seguinte: o amigo leitor, a 
estimada leitora, já viram alguém que coloca aquela pa-
rafernália capaz de estourar os tímpanos de que quem 
está por perto, ter bom gosto musical? 

Eu nunca vi um infeliz parar um monstrengo des-
ses na porta de um bar, ou na beira da praia, para ouvir 
Beethoven, o nosso Villa-Lobos, ou quem sabe um Chico 
Buarque, um Caetano, até mesmo um forró pé de ser-
ra, um samba partido alto, uma música caipira de raiz. 
Nada disso, gostam mesmo é de ouvir aquele  batidão 
sertanejo, vulgo sofrência, música (se é que assim pode 
ser chamada) que utiliza no máximo duas notas e creio 
que nenhum acorde, pregada a uma letra que sempre 
relata que alguém deu ou levou um pé muito bem dado 
no traseiro. Ouviu uma, ouviu todas. 

Isso aqui começa umas nove da manhã e vai até  a 
noite lá pelas nove também. Domingo a mesma coisa. 
E mais, minha gente: nada tão democrático qual o mau 
gosto, quem o tem, gosta de partilhar, não guarda só 
para si. Daí o volume nas alturas.

 Como isso não bastasse, para levar a tortura ao li-
mite, acende a churrasqueira que fica bem próxima ao 
nosso muro. Quando o fogo está bem aceso, esse desal-
mado joga um pedacinho de gordura na brasa só para 
sair aquela fumaça recendendo à picanha. Ele sabe que 
aquilo chegará às minhas ventas.

Domingo que passou foi assim. O desconforto não 
me permitia ler, escrever, nem mesmo assistir um filme. 
Dormir nem pensar. Então resolvo pegar o ciscador e 
recolher as folhas de cajueiro que estavam se acumu-
lando no quintal.  Eu ali na lida, molhei as plantas, podei 
uma roseira, dei um trato na orquídea, alimentei os ca-
nários. E quando eu menos esperava o deletério colocou 
a caramunha por cima do muro e...

– Bom dia, vizinho! – Todo sorridente e antes que 
eu respondesse – Aceita uma?

E me ofereceu uma latinha de cerveja, marca 
das mais consideradas. Olhei aquilo, pensei, pensei 
e... Por que, não? Aceitei. Nem dez minutos depois e 
ele novamente:

– Aceita outra? Tá geladinha, olha só. No grau!
Fiz aquela cara de desentendido, como que não gos-

tasse tanto de cerveja, mas ele insistiu e de graça, meus 
amigos, até excursão para Teresina. Aceitei o regalo!  

Quanta gentileza. Pouquinho depois me apa-
receu com um naco de picanha espetada em um 
garfo enorme.

– Aceita? É argentina. Tá uma delícia! – Para quem 
aceitou duas latinhas, que mal havia em aceitar um pe-
dacinho de picanha, ainda mais argentina. E a cortesia 
deu seguimento – Mais uma latinha, vizinho, picanha 
sem cerveja não combina.

Não combina mesmo. Na quinta latinha, mais  al-
guns nacos  de picanha ao ponto e umas linguiças api-
mentadas  ele quis saber:

– O som tá incomodando?
– De jeito nenhum. Eu até estou curtindo – e disse 

isso até com alguma convicção.
Do que a corrupção é capaz!

Saborosa
corrupção

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com
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Fenelon é repentista e cantador, 
sendo uma das suas mais famosas 
composições ‘Boi de carro’, música 
gravada por muitos forrozeiros

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube

‘De Repente na Rede’

As regras de aplicação 
da Lei Aldir Blanc foram o 
principal tema nas discus-
sões do Conselho Estadual de 
Cultura (Consecult) em sua 
reunião ordinária on-line. 
Pontos como a Regulamen-
tação da Lei e as exigências 
para aplicação de recursos, 
volume de recursos e prazos 
de execução, público-alvo e 
cadastramento foram colo-
cados e debatidos durante o 
encontro virtual realizado na 
última segunda-feira (24).

A reunião foi presidida 
e coordenada pelo professor 
Damião Ramos Cavalcanti, 
secretário de Estado da Cul-
tura, e contou com a partici-
pação de quase 50 pessoas 
na plataforma eletrônica. 
Cerca de 800 pessoas acom-
panharam as discussões via 
Facebook e Youtube.

Pedro Santos, coordena-
dor do comitê executor da lei, 
foi relator da principal maté-
ria do dia, “A Regulamenta-
ção: Aspectos diferentes da 
Lei Aldir Blanc”. Nesse ponto, 
a sua participação atualizou 
os conselheiros sobre os pas-
sos já dados pelo Estado.

Antes das discussões, o 
colegiado aprovou a ata da 
reunião ordinária ainda rea-
lizada no final de 2019 e de 
uma extraordinária que ocor-
reu já neste ano.

Segundo Pedro Santos, 
o Decreto 14.464, que regu-
lamentou a Lei, reafirmou 
a divisão de competência 
entre estados, Distrito Fede-
ral e municípios e destacou 
a exigência de que não haja 
“sombreamento de investi-
mentos”, ou seja, que não se 
verifique acúmulo de inves-
timentos por pessoas ou re-
giões, já que haverá ações do 
Estado e dos municípios.

O coordenador  explica 
que essa questão do “som-
breamento” será decidida 
pelo sistema Dataprev, que 
se utilizará de pelo menos 
20 bases de dado para a ele-
gibilidade dos candidatos 
às verbas, que passarão por 
triagem. No caso da Paraíba 
o sistema de cadastramento 
já foi adequado. Ainda segun-
do ele, o Plano de Ação do 
Estado prevê a distribuição 
dos recursos da Lei, seguin-
do uma proporcionalidade 
baseada do coeficiente popu-
lacional de cada uma das 12 
regionais de cultura em que a 
Paraíba é organizada.

O princípio da Lei, que 
representa o socorro finan-
ceiro ao setor cultural afeta-
do com o fechamento impos-
to pelo isolamento social em 
decorrência da covid-19, é 
regido pelo decreto geral de 
calamidade pública, do Go-
verno Federal, que por sua 
vez tem vigência até o dia 
31 de dezembro deste ano. 
“O nosso plano de ação está 
pronto, aguardando apenas 
ajuste a partir de uma consul-
ta que fizemos ao Tribunal de 
Conta da União. Mas há uma 
meta de encaminhar esse 
plano até a próxima sexta-fei-
ra (28) ao Governo Federal”, 
explicou o coordenador.

O secretário Damião 
Ramos Cavalcanti assegu-
rou que os recursos pre-
vistos na ‘Aldir Blanc’ se-
rão aplicados de maneira a 
atender todos os segmentos 
culturais: “Nossa vigília é 
pelo atendimento coleti-
vo, evitando privilégios ou 
interesses pessoais ou de 
setores. Todos que tiveram 
suas atividades prejudica-
das pela pandemia serão 
contemplados na Lei”.

Lei Aldir Blanc

Conselho discute modelo de aplicação

Foto: Divulgação

Pedro Santos, coordenador 
do comitê executor da lei: 
plano será encaminhado até 
sexta ao Governo Federal



Residencial Vista Bela II está sendo construído em Mangabeira e atenderá exclusivamente inscritos na companhia

Cehap oferece imóveis para 
quem ganha acima de R$ 1.800

A Companhia Estadual de 
Habitação Popular da Paraíba 
(Cehap) está desenvolvendo 
o projeto do Residencial Vista 
Bela II para possibilitar a  com-
pra da casa própria por famí-
lias com renda mensal acima 
de R$ 1.800. A oportunidade é 
exclusiva para os inscritos na 
Companhia. Para concorrer a 
um dos apartamentos é preci-
so estar dentro dos critérios do 
Programa Minha Casa Minha 
Vida, como ter idade abaixo 
de 60 anos e não ter imóvel no 
nome ou vendido.

Devido à pandemia do 
coronavírus, todo o processo 
está sendo feito exclusivamen-
te através da internet. Por isso, 
os interessados em concorrer 
a um dos apartamentos do 
Residencial Vista Bela II de-
vem acessar o site da Cehap 
(www.cehap.pb.gov.br) e no 
campo da inscrição selecionar 
o nome do empreendimento 
(Vista Bela II). Depois, é pre-

ciso realizar o agendamento 
para atendimento por meio 
do número (083) 98825-6000 
(WhatsApp). O chamamento é 
válido até que todas as unida-
des sejam negociadas.

O Residencial Vista Bela 
II já está sendo construído 
no bairro de Mangabeira, na 
capital. A obra segue alto pa-
drão de qualidade e está sen-
do acompanhada pela Cehap. 
O empreendimento está lo-
calizado próximo à Espep, 
vizinho ao Detran. Ao todo 
serão 3 blocos com 8 andares 
cada, totalizando 192 unida-
des. Cada apartamento terá 
47,66m2 com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro e área de 
serviço. O condomínio terá in-
fraestutura completa com ele-
vador, piscina, churrasquei-
ra, playground e academia. 
A oferta também possibilita 
usar o FGTS para reduzir o va-
lor do imóvel ou das parcelas 
do financiamento.
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Desde que o Regime Es-
pecial de Ensino foi adotado 
pela Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tec-
nologia (SEECT-PB) em toda 
a rede estadual de ensino por 
conta da suspensão das aulas 
presenciais durante a pan-
demia, a professora Maria de 
Lourdes Malaquias, da Esco-
la Cidadã Integral Professor 
Francelino de Alencar Alves, 
em Itaporanga, que fica no 
Sertão do Estado, se viu em 
uma situação que nunca havia 
vivenciado em seus mais de 
30 anos de sala de aula. 

Mas, a adaptação não 
foi tarefa tão difícil para a 
professora, que logo apren-
deu a utilizar todas as fer-
ramentas disponibilizadas 
pela SEECT-PB para não 

deixar os alunos desassisti-
dos. E ainda foi além. Para 
melhorar ainda mais o de-
sempenho dos estudantes, 
ela pediu ajuda ao filho, José 
Bruno Malaquias, engenhei-
ro agrônomo e pós-douto-
rando na Universidade Esta-
dual de São Paulo (Unesp), 
com apoio da FAPESP, e alu-
no egresso da escola, para 
desenvolver uma ferramen-
ta que auxiliasse na hora de 
tirar as dúvidas dos alunos.

“Quando começou essa 
pandemia eu fiquei muito 
preocupada com os alunos. 
Foi um grande desafio para 
nós, principalmente para 
mim, que tenho pouca expe-
riência com tecnologia. Mas 
aí, conversando com meu 
filho, começamos a ver que 

existia a possibilidade de 
contribuir ainda mais com o 
aprendizado dos alunos”, ex-
plica a professora Lourdes.

A parceria entre mãe, 
filho e escola vem de muito 
tempo. Bruno fez o ensino 
fundamental na mesma es-
cola em que a mãe ensina até 
hoje. O aluno egresso da rede 
estadual de ensino, atual-
mente com 33 anos, conse-
guiu transformar a própria 
vida através da educação e 
hoje utiliza os conhecimen-
tos para ajudar na formação 
de muitos outros garotos 
que, como ele, sonham com 
um futuro profissional de su-
cesso e transformação.

 “No início da pandemia 
eu fiquei um pouco preocupa-
do com minha mãe porque ela 

me mostrava que estava rece-
bendo várias mensagens de 
alunos para tirar dúvidas, em 
uma quantidade muito gran-
de. Então, a partir disso, veio a 
ideia de fazer uma automação 
remota, onde o aluno tira as 
dúvidas de determinados as-
suntos sem o professor estar 
se ocupando com isso. Daí sur-
giu o Robhito”, explica Bruno.

 
Como funciona
O robô funciona atra-

vés do Whatsapp. Os alunos 
abrem uma conversa com o 
contato do Robhito que dire-
ciona as perguntas dos estu-
dantes, que também podem 
fazer questionamentos ao 
robô. O Robhito detecta as 
dúvidas dos alunos através 
de palavras-chave e direcio-

na o conteúdo para eles. O 
sistema foi desenvolvido por 
Bruno em parceira com ou-
tra paraibana, Jéssica Karina 
da Silva Pachú, que é douto-
randa na ESALQ/USP.

“Nós fazemos uma ali-
mentação no robô com os 
conteúdos enviados pelos 
professores, que toda semana 
encaminham para mim e eu 
jogo na programação. O alu-
no vai para a conversa com 
o robô onde aparece uma 
mensagem inicial. O Robhito 
pede o nome completo, per-
gunta se é um professor ou 
aluno que está utilizando, e 
em seguida joga o conteúdo 
de acordo com as dúvidas dos 
estudantes”, explica Bruno.

Ao todo, foram mais de 
1.250 conversas abertas com 

o robô desde que o sistema foi 
adotado pela escola. Inicial-
mente, ele está sendo utiliza-
do apenas com os alunos do 
6º e 7º ano, mas a previsão é 
de que o Robhito estenda sua 
função para outras turmas e 
futuramente para outras es-
colas. “Pessoas de vários locais 
estão entrando em contato co-
nosco para replicar a tecnolo-
gia em outras escolas. Essa é a 
previsão”, revela Bruno

Para mãe e filho, o sen-
timento em ajudar outros 
alunos da comunidade em 
um momento tão atípico é 
de muita gratidão. “É uma 
das melhores experiências 
que tenho vivenciado. Fico 
mais feliz ainda em saber 
que é uma contribuição para 
a minha terra”, conta Bruno.

Escola da rede estadual utiliza robô pedagógico

Belchior completaria 74 anos de 
idade neste 2020.  Era avesso a comem-
orações de aniversário, a não ser 
quando não conseguisse escapar, para 
não ser mal visto. Mas, realmente foram 
poucos os aniversários comemorados 
por ele com seu “coração selvagem”.
      Tenho um texto, publicado em 
plaquete, sobre ele e considero de 
bom alvitre destacar aqui alguns 
trechos dele. Vamos lá.
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       “Belchior, embora sem exageros, 
acreditava no destino. Quando saiu de 
Sobral, no Ceará, viveu um período em 
que foi seminarista e chegou a cursar 
a Faculdade de Medicina. Terminou 
em São Paulo, pois pressentia que sua 
canção ‘Apenas um rapaz latino-amer-
icano’ faria um êxito enorme e que seu 
primeiro ou segundo disco (este, ‘Aluci-
nação’ venderia muito em todo o Pais). 
Pressentiu o exílio, ninguém sabe se 
também a morte, por um aneurisma na 
aorta, na cidade gaúcha de Santa Cruz 
do Sul, na noite de um sábado para o do-
mingo, ouvindo música clássica (segundo a 

“Até mais ver”: uma premonição de 2017?
então companheira, Edna Prometheu).
       “(...) Belchior tinha um timbre 
de voz inusitado, que o transfor-
mou num dos melhores intérpretes 
brasileiros. Não vamos confundir, 
na platéia, intérpretes com cantores 
vocalistas. Este não seria o caso do 
querido cearense.
       “Ele teve um êxito até espetacular 
com seu segundo disco, ‘Alucinação’, 
produzido no final de 1976, tendo 
canções como ‘Velha roupa colori-
da’ e ‘Como nossos pais’, regravadas 
com muito amor por Elis Regina. O 
LP teve 30 mil cópias vendidas em 
apenas um mês, muito para um ano 
como 76. Outros sucessos foram 
‘Paralelas’ lançada por Vanusa, e ‘Ga-
los, noites e quintais’, que poderá ser 
regravada por Gustavo Magno em 
seu terceiro disco.
       “(...) Em 1979, Belchior sur-
preendeu o chamado público ‘pop’ 
ao compor e gravar ‘Comentário 
a respeito de John’ (no caso, John 
Lennon). Belchior às vezes parecia 
colocar em suas canções verdadeiros 
lances clássicos, sinfônicos, como na 
composição a respeito dos Beatles, 

verdadeira obra-prima da MPB. A 
letra, que tem 43 anos, continua 
atual, embora os dois, John Len-
non e Belchior, já tenham partido 
para os tais campos verdejantes. 
O poeta revelou-se um amante da 
paz libertária de Lennon e Yoko, 
em frases quase sussurradas.
       “(...) A trajetória de Belchior 
não confirmou que tivesse havi-
do vida combinada com destino. 
Cheguei até a pensar que houve um 
lento e gradual suicídio de Belchior; 
mas como a isso fosse induzido. Se 
Belchior optou por abandonar sua 
produção musical, ele teve o direito 
disso, contanto que fosse para sua 
felicidade. Entretanto, suas últimas 
imagens (das quais tenho algumas) 
são de um homem enfraquecido.
       “Discordo de alguns colunistas 
que escrevem sobre música. Ao 
contrário deles, afirmo que Belchi-
or não era somente um excelente 
letrista. Era um grande melodista, 
oferecendo alternâncias harmôni-
cas, que não são para qualquer um, 
como em ‘Divina comédia huma-
na’, ‘Tudo outra vez’ e ‘Até mais ver’. 
Nele, ‘Até mais ver’ aparece como 
uma premonição do que aconte-
ceria no dia 30 de abril de 2017, 
aquele abril despedaçado”.    

Residencial está localizado próximo à 
Espep, em Mangabeira, e totaliza 192 

unidades, distribuídas em três blocos 
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Mais contratações
O Campinense, que já registrava 61 jogadores contratados em 2020, não para de atuar 
no mercado visando a Série D do Campeonato Brasileiro. O clube anuncia mais 
três contratações e outros jogadores devem chegar nos próximos dias.  Página 16
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Paraibano é acusado de receber propina para livrar acusados de fraude quando era presidente da CPMI da Petrobras

Ministro Vital do Rêgo Filho é 
alvo da ‘Operação Lava Jato’

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Jorge Rezende

A 73ª fase da ‘Operação Lava 
Jato’, realizada ontem em três ci-
dades paraibanas, envolveu o 
ministro do Tribunal de Contas 
da União (TCU) Vital do Rêgo no 
esquema de corrupção que teve 
como alvo a Petrobras. Acusado 
de receber propina para livrar 
acusados de fraude na empre-
sa, na época em que era sena-
dor e presidente da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito 
(CPMI) da Petrobras, o ministro 
alegou surpresa e indignação 
com a ação.

Segundo as investigações, a 
organização seria formada por 
executivos de grandes emprei-
teiras que, por meio da formação 
de cartel e pagamento sistemáti-
co de propina a diretores da Pe-
trobras, fraudava o caráter com-
petitivo de licitações realizadas 
pela estatal. Vital do Rêgo teria 
solicitado e recebido pelo menos 
R$ 4 milhões, a fim de poupar 
tais executivos durante a CPMI 
instaurada no Congresso Nacio-
nal, em 2014.

Por meio de nota, o minis-
tro do TCU disse ter sido sur-
preendido “com a notícia de que 
procuradores da força-tarefa de 
Curitiba apresentaram denúncia 
nos autos de inquérito judicial 
que tramita há quase cinco anos 
e que dois procuradores-gerais 
da República – Rodrigo Janot e 
Raquel Dodge – não vislumbra-

ram elementos para formalizar o 
pedido de ação penal”.

As provas colhidas ao lon-
go da investigação, no entanto, 
mostrariam que o pagamento de 
R$ 3 milhões pela OAS teria sido 
efetuado de, pelo menos, dois 
modos diferentes: celebração de 
contratos fictícios pela OAS com 
a empresa Câmara e Vasconcelos 
para viabilizar a entrega de R$ 2 
milhões em espécie em benefício 
de Vital do Rêgo; e celebração de 
contrato superfaturado pela em-
preiteira com a Construtora Pla-
nície para o repasse de R$ 1 mi-
lhão ao ex-senador. O Ministério 
Público Federal (MPF) também 
investiga a doação, na mesma 
época, de R$ 1 milhão feita pela 
empreiteira ao MDB a pedido de 
Vital.

Com o desenvolvimento das 
apurações, os procuradores da 
‘Lava Jato’ identificaram provas 
de que os recursos indevidos 
pagos pela OAS à Câmara e Vas-
concelos e à Construtora Planí-
cie foram recebidos pelos inter-
mediários Alex Antônio Azevedo 
Cruz, Alexandre Costa de Almei-
da e Dimitri Chaves Gomes Luna, 
todos diretamente ligados a Vital 
do Rêgo. Pelo lado da OAS, hou-
ve a participação ativa de dois 
executivos ligados ao setor espe-
cífico da empreiteira para paga-
mentos de propina, denominado 
“controladoria”.

Ainda na nota divulgada à 
imprensa ontem, o ministro do 
TCU enfatizou a surpresa com as 

Thaís Cirino
thaiscirino@hotmail.com Ação Parlamentar

Justiça & Adjacências

Teste do Pezinho
Tramita na Assembleia Legislativa da Pa-
raíba (ALPB) o Projeto de Lei 1.946/2020, 
de autoria do deputado estadual Tovar Cor-
reia Lima (PSDB), que torna obrigatório 
aos hospitais, maternidades e todos os de-
mais estabelecimentos de saúde do estado 
a orientarem os pais quando da coleta de 
material para o exame de triagem neonatal 
– conhecido como Teste do Pezinho –, sobre 
quais as doenças que são detectadas pelo 
exame e as que não são. A propositura tem 
o objetivo de possibilitar aos pais a opção 
de realizar os exames para a detecção das 
doenças raras em outro local.

Curral de Cima
O Ministério Público Federal (MPF) pe-
diu esclarecimento à Prefeitura de Cur-
ral de Cima sobre a devolução do valor 
de R$ 297.784,86 do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb) aplicado indevi-
damente pelo ex-prefeito Nadir Fernan-
des de Farias (Democratas). A determi-
nação para a devolução dos recursos foi 
do Tribunal de Contas do Estado (TCE) 
que ainda reprovou as contas do ex-pre-
feito e aplicou multas que ultrapassam 
R$ 1,8 milhão referente a despesas não 
comprovadas.

Reunião com bancada
Prefeitos dos municípios paraibanos se 
reuniram na segunda-feira (24) com de-
putados federais da bancada paraibana. 
O encontro foi organizado pela Federa-
ção das Associações de Municípios da 
Paraíba (Famup) e ocorreu de forma 
remota por meio da plataforma Zoom. 
Na pauta, estavam a discussão sobre o 
1% do Fundo de Participação dos Muni-
cípios (FPM) de setembro, o Fundeb, o 
reajuste do magistério e a reforma tri-
butária. O presidente da Famup, George 
Coelho, agradeceu a disponibilidade dos 
parlamentares em ouvir os gestores das 
cidades paraibanas.

investigações. “Causa estranheza 
e indignação o fato de que a de-
núncia nasceu de um inquérito, 
aberto sem autorização do STF, 
Corte esta que ainda examina 
recurso contra a remessa da in-
vestigação para Curitiba (PR), 
em uma clara usurpação da com-
petência do Supremo Tribunal 
Federal”, lamentou. Também 
ontem a juíza federal Gabriela 
Hardt determinou o bloqueio de 
bens no mesmo valor da suposta 
vantagem indevida nas contas do 

ministro, ou seja, R$ 4 milhões.
Vital do Rêgo é ministro 

do Tribunal de Contas de União 
desde fevereiro de 2015, entre-
tanto, a denúncia foi apresenta-
da à Justiça Federal em Curitiba, 
segundo os procuradores, por-
que o paraibano não teria foro 
privilegiado já que uma decisão 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) descarta o benefício para 
fatos investigados ocorridos an-
tes do exercício do cargo como 
ministro.

Foto: Divulgação

Ministro Vital do Rêgo Filho alega surpresa e indignação com a ação dos procuradores

MPF detalha investigações
A operação, nomeada de ‘Ombro a Ombro’, que teve 

como foco o ministro Vital do Rêgo Filho, foi conduzida pela 
Polícia Federal, em cooperação com o MPF, envolvendo cerca 
de 60 policiais federais que cumpriram 15 mandados de 
busca e apreensão em quatro cidades: João Pessoa, Cabe-
delo e Campina Grande, na Paraíba, além de Brasília (DF).

Segundo o órgão é oferecida denúncia especificamente 
pelo pagamento de R$ 3 milhões por Léo Pinheiro, então 
presidente da OAS, a Vital do Rêgo, em contrapartida à atua-
ção do então parlamentar para que os executivos da OAS 
não fossem convocados na CPMI da Petrobras. A Comissão 
realizou dezenas de reuniões e coletas de depoimentos, 
mas nenhum empreiteiro teria sido convocado ou ouvido.

O MPF sustenta que as propinas teriam sido pagas por 
meio de repasses a intermediários e empresas sediadas 
na Paraíba, em contratos fictícios fechados entre a OAS e 
estas empresas. Haveria provas de que Alexandre Costa de 
Almeida (hoje servidor público no TCU lotado no gabinete 
de Vital) recebeu o dinheiro ilícito no Shopping Center Recife 
(PE) e no Aeroclube de João Pessoa, entregue por seu sócio 
nas duas oportunidades. Outro repasse, realizado em um 
restaurante na rodovia entre as cidades de Goiana (PE) e 
João Pessoa teria sido feito por secretária da empresa a Alex 
Antônio Azevedo Cruz. A última entrega teria sido realiza-
da pela mesma secretária a Dimitri Chaves Gomes Luna e 
Alexandre Costa de Almeida em uma rodovia entre os mu-
nicípios de Gravatá e Bezerros, no estado de Pernambuco.

As investigações apontam ainda a existência de recursos 
transferidos pela OAS à Construtora Planície (com alegação 
de falsa prestação de serviços) numa casa lotérica em João 
Pessoa, a fim de gerar recursos em espécie. Foram denuncia-
das também 12 operações de lavagem de dinheiro, a partir 
dos ajustes para a transferência de recursos da OAS para 
a Construtora Planície, que teria sido indicada por Vital do 
Rêgo Filho para receber as propinas, segundo a denúncia.

As medidas cautelares tiveram a finalidade de buscar 
novos elementos de prova sobre crimes praticados durante 
2014 que seguem sob investigação, como a participação de 
João Monteiro da Franca Neto, que, segundo as evidências 
apontam, agiu como intermediário de Vital na prática de 
lavagem de dinheiro em benefício do ex-senador. As apura-
ções demonstrariam a estreita relação de João Monteiro com 
os demais alvos das buscas e apreensões e que pagou bens 
em favor de Vital, com a possível adoção de mecanismos de 
lavagem de dinheiro para além das práticas já denunciadas.

O Partido Comunista do Bra-
sil (PCdoB) anunciou apoio à pré-
candidatura de Anísio Maia, do 
Partido dos Trabalhadores (PT), 
à prefeitura da capital paraibana. 
“Após amplo debate nas instân-
cias partidárias, o partido em João 
Pessoa decidiu, por unanimidade, 
apoio à pré-candidatura a prefei-
to de João Pessoa do deputado 
estadual Anísio Maia”, informou 
Jonildo Cavalcanti, presidente da 
direção municipal do PCdoB.

De acordo com Jonildo, a 
candidatura do PT com o apoio 
do PCdoB em João Pessoa com-
põe uma opção do chamado 
“campo democrático, progres-
sista e popular ao povo de João 
Pessoa”. Ele destaca: “O debate 
principal será o de cuidar da po-
pulação e da cidade pós-pande-
mia”. Para a direção do PCdoB, 
João Pessoa precisa passar por 
um momento de renovação e de 
políticas públicas pensadas para 
uma cidade que gere oportuni-
dades de empregos, qualidade 
de vida nos bairros populares, 
saúde digna e igualdade social.

Nas eleições de novembro 
deste ano, o PCdoB, de acordo 
com Jonildo, está com grande 
chance de eleger vereadores. 

“Vamos sair com uma chapa 
completa, com 41 candidaturas, 
e poderemos lançar a pré-candi-
datura a vice-prefeito na chapa 
com Anísio Maia”. Segundo o di-
rigente, a aliança do PCdoB com 
o PT ultrapassa os limites de 
João Pessoa e consolida o apoio 
do PT à candidatura do deputado 
estadual Inácio Falcão (PCdoB) – 
na foto, à direita – em Campina 
Grande. “Hoje, ele é o principal 
nome da oposição para disputar 
a prefeitura em Campina Gran-
de”, avalia Jonildo Cavalcanti.

Anísio Maia afirmou que rece-
beu o apoio com entusiasmo e que 
a unidade das forças progressistas 
se dá a partir de bases programáti-
cas. “As nossas composições serão 
baseadas na defesa de programas 
de governo dentro de um cenário 
progressista, democrático e po-
pular. Não há como o PT se aliar 
às candidaturas conservadoras 
e que atacam os direitos cons-
titucionais dos trabalhadores e 
da pessoa humana. Recebo com 
muita responsabilidade e satisfa-
ção o apoio dos companheiros do 
PCdoB e é importante ressaltar 
que as duas legendas vêm cons-
truindo alianças em defesa da de-
mocracia em todo o país”.

PCdoB anuncia apoio à 
pré-candidatura do PT

O deputado
estadual
Anísio Maia é
pré-candidato a 
prefeito de João 
Pessoa pelo PT
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Notas & Fatos

Soluções de mercado
O Sebrae Paraíba está com as inscrições 
abertas para o edital de credenciamento 
de soluções de mercado, que pode ser 
conferido no site www.sebraepb.com.br. 
Seu objetivo é captar soluções presen-
ciais, à distância ou híbridas com carac-
terísticas adaptáveis, ágeis e contempo-
râneas, que impulsionem a inovação nas 
organizações, com foco nas tendências 
induzidas pela transformação digital. O 
Sebrae está em busca de empresas que 
tenham expertise em temáticas variadas 
voltadas ao aperfeiçoamento dos peque-
nos negócios.

Política em Movimento

Comunidade de Muçumago
Edilma Freire, pré-candidata do Partido 
Verde (PV) à Prefeitura de João Pessoa 
(PMJP), esteve com os moradores da Co-
munidade de Muçumago, acompanhada 
do vereador Humberto Pontes (PV). No 
encontro, a educadora defendeu investi-
mentos em ações de infraestrutura e mo-
radia que tragam mais dignidade e quali-
dade de vida para a população dos bairros. 
“Fortalecendo nossas políticas de habita-
ção e potencializando a infraestrutura dos 
bairros da nossa cidade, iremos fazer de 
João Pessoa uma cidade ainda melhor para 
se viver”, disse.
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Governo lança novo programa 
habitacional de baixa renda
“Casa Verde e Amarela”, que substituirá o Programa Minha Casa, Minha Vida, vai oferecer 1,6 milhão de moradias

Agência Estado

O Governo Federal  lan-
çou na manhã de ontem o 
programa habitacional Casa 
Verde e Amarela, que subs-
tituirá o Minha Casa, Minha 
Vida. No evento, Paulo Gue-
des foi representado pelo 
presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, que foi apelida-
do por Bolsonaro de “PG2”, 
em referência ao ministro da 
Economia.

 O objetivo do programa 
é de atender 1,6 milhão de 
famílias de baixa renda com 
o financiamento habitacio-
nal até 2024, um incremento 
de 350 mil, segundo o Minis-
tério do Desenvolvimento 
Regional (MDR).

De acordo com a pasta, 
as regiões Norte e Nordeste 
serão contempladas com a 
redução nas taxas em até 0,5 
ponto porcentual para famí-
lias com renda de até R$ 2 mil 
mensais, e 0,25 para quem 
ganha entre R$ 2 mil e R$ 2,6 
mil. Nessas localidades, os ju-
ros poderão chegar a 4,25% 
ao ano para cotistas do FGTS 
e, nas demais regiões, a 4,5%. 
No MCMV, os juros partiam 
de 4,75% ao ano.

O programa também 
beneficia o Norte e Nordes-
te por possibilitar que uma 
parcela mais abrangente de 
famílias seja beneficiada, 
com rendimento de R$ 2,6 
mil por mês. Nas outras regi-
ões, o valor de é de R$ 2 mil. 
O limite do valor dos imóveis 
financiados também foi am-
pliado.

O programa ainda conta 
com um braço de regulariza-
ção fundiária e melhoria, por 

meio de reformas, em resi-
dências de pessoas de baixa 
renda. A meta é regularizar 
2 milhões de casas e realizar 
melhorias em 400 mil até 
2024. De acordo com o MDR, 
o custo individual será de R$ 
500 a R$ 20 mil.

Durante o discurso, que 
durou menos de cinco minu-
tos, Bolsonaro usou parte do 
tempo para cumprimentar 
militares pelo Dia do Solda-
do. Ele defendeu que os inte-
grantes das Forças Armadas 
possam “participar da políti-
ca”.

Depois, ao falar sobre o 
novo programa habitacional 
do governo, o presidente fa-
lou que “a bola está com o 
Congresso”.

Ele também cumpri-
mentou os ministros que 
atuaram no projeto e os par-
lamentares que vão analisar 
a MP. “O Parlamento agora 
recebe essa Medida Provi-
sória e a aprovará, com toda 
certeza, e, se for o caso, fará 
aperfeiçoamentos”, decla-
rou.

“Além de vocês (minis-
tros e parlamentares), cum-
primento o nosso prezado 
PG2, Pedro Guimarães, o 
presidente da Caixa, que não 
mede esforços para atender 
a nossa sociedade”, disse 
Bolsonaro na sequência.

O presidente relembrou 
que, na infância, ele e a famí-
lia tiveram que se mudar di-
versas vezes para poder “re-
negociar o aluguel” por não 
possuir casa própria. “Assim 
sendo, parabéns a todos que 
estão nessa empreitada. Nós 
estamos aqui para servir à 
pátria e ao povo brasileiro”.

Em solenidade no Palácio do Planalto, Bolsonaro lançou o Programa Casa Verde e Amarela por meio de MP e depende ainda de aprovação pelo Congresso

Foto: Marcos Corrêa/PR

Benefício em estudo

Guedes: para Renda Brasil chegar a 
R$ 300, é preciso cortar deduções do IR

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, disse ao 
presidente Jair Bolsonaro 
que para o benefício médio 
do Renda Brasil chegar a R$ 
300, como quer o presiden-
te, é preciso cortar as dedu-
ções de saúde e educação 
do Imposto de Renda.

Como mostrou o Esta-
dão, Bolsonaro achou pouco 
o valor médio de R$ 247 para 
o novo programa pensado 
pelo governo para substituir 
o Bolsa Família. Hoje, o valor 
médio pago pelo programa 
criado pela gestão petista é 
de R$ 190. A criação do Ren-
da Brasil está atrelada a uma 
reformulação de programas 
considerados “ineficien-
tes” pela equipe econômica, 
como abono salarial (bene-
fício de um salário mínimo 
voltado para quem ganha até 
dois pisos) e seguro-defeso 

(pago a pescadores artesa-
nais no período de reprodu-
ção dos peixes, quando a pes-
ca é proibida), entre outros.

Nessa terça-feira, 25, 
Bolsonaro disse a parla-
mentares que deseja man-
ter valor do Renda Brasil 
igual últimas parcelas pre-
vistas do auxílio emergen-
cial de R$ 300. Com isso, 
o governo que evitar que 
o programa de assistência 
social para substituir Bolsa 
Família comece com o des-
gaste de um valor menor do 
que o benefício pago atual-
mente a informais para en-
frentar a crise provocada 
pela pandemia. O auxílio 
emergencial é visto como 
um dos fatores que fizeram 
o presidente atingir a maior 
índice de popularidade 
desde o início do governo.

Guedes disse ao pre-
sidente que é possível am-
pliar o valor para R$ 300, 
desde que haja um corte 
nas deduções do Imposto 

de Renda De acordo com os 
dados da Receita Federal, 
os mais ricos são os mais 
privilegiados com o abati-
mento de despesas médi-
cas e educacionais da base 
de cálculo do imposto.

Estudo do Ministério 
da Economia aponta que 
as deduções representam 
o valor mais expressivo -R$ 
15,1 bilhões ao ano- dentre 
os chamados gastos tributá-
rios do governo com saúde. 
Isso representa quase um 
terço dos subsídios na área.

Os números mostram 
que os 19,7% mais ricos 
abateram R$ 44,4 bilhões 
em despesas com saúde na 
declaração de 2018, que 
considera os rendimentos 
obtidos no ano anterior. O 
valor é mais da metade do 
total da isenção.

A lei hoje não estabele-
ce nenhum teto para dedu-
ções de despesas médicas 
da base de cálculo do Im-
posto de Renda. Como ge-

ralmente é a população de 
maior renda que tem mais 
acesso a serviços médicos 
particulares, ela é a maior 
contemplada, ao conseguir 
abater a totalidade dos gas-
tos. Na prática, no entanto, 
o benefício tributário acaba 
sendo usado irregularmen-
te até mesmo para proce-
dimentos estéticos, como 
aplicação de botox.

O limite para a dedu-
ção existe no caso dos gas-
tos com educação - é possí-
vel abater até R$ 3.561,50 
por dependente. Para isso, 
é necessário realizar a de-
claração completa de IR, ao 
invés da simplificada, que 
já abate 20% da renda para 
fins de tributação

Mesmo assim, a política 
também beneficia mais a alta 
renda. Os dados mostram 
que esse subsídio tributário 
somou R$ 4,2 bilhões no ano 
passado - quando foi recolhi-
do o IR referente ao ano-ca-
lendário de 2018.

Deputados da oposição 
usaram a tribuna da Câmara 
nessa terça-feira, 25, para 
repetir a pergunta feita ao 
presidente Jair Bolsonaro 
sobre depósitos de RS 89 
mil, de Fabrício Queiroz, na 
conta da primeira-dama, Mi-
chelle Bolsonaro. No domin-
go, Bolsonaro ouviu a per-
gunta de um repórter de O 
Globo e respondeu que tinha 
“vontade de encher sua boca 
de porrada” ao jornalista.

A reação do chefe do 
Executivo repercutiu nas 
mídias sociais no domingo 
e foi repetida por usuários, 
artistas e políticos de opo-
sição. O assunto ficou entre 
os mais comentados do País 
no Twitter. Hoje, deputados 
voltaram a destacar o ques-
tionamento.

“Abro a minha inter-
venção perguntando o que 
todos perguntaram ontem, 
o dia inteiro, e anteontem: 
por que Queiroz depositou 
na conta da primeira-da-
ma, Michelle Bolsonaro, R$ 
89 mil?”, disse a vice-líder 
da minoria, Jandira Fegha-
li (PCdoB-RJ). A deputada 
Erika Kokay (PT-DF) opinou 

que o presidente não é ca-
paz de responder a pergunta 
sem se comprometer. “Não 
consegue responder porque, 
ao responder, será réu con-
fesso”, disse.

Da mesma bancada, 
a petista Benedita da Silva 
(RJ) destacou que, como 
figura pública, Bolsonaro 
“não pode dar as costas para 
nenhuma pergunta, ainda 
que se sinta desconfortável, 
principalmente se tratando 
de um presidente da Repú-
blica”.

A deputada também 
prestou solidariedade ao 
repórter que fez a pergunta 
ao presidente. “Se nós anali-
sarmos o levantamento feito 
pela Federação Nacional dos 
Jornalistas sobre os ataques 
de Bolsonaro, no ano de 
2019, contra a imprensa e 
seus profissionais, nós ire-
mos constatar um total de 
116 agressões”, citou.

A líder do PSOL, Sâmia 
Bomfim (SP), classificou 
como “inadmissível” a pos-
tura “autoritária e violenta” 
em relação à imprensa. A 
presidente nacional do PT, 
Gleisi Hoffmann (PR), e o lí-
der do PDT, Wolney Queiroz 
(PE), também finalizaram 
seus discursos com o ques-
tionamento.

Deputados repetem 
pergunta de repórter

CNJ abre processo e afasta do cargo 
desembargador que humilhou guarda
Agência Estado

Por unanimidade, o 
Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) decidiu ontem afas-
tar do cargo o desembarga-
dor Eduardo Almeida Prado 
Rocha Siqueira, do Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJ-
-SP), que ofendeu e tentou 
intimidar um guarda civil 
municipal ao ser abordado 
por estar sem máscara na 
rua. Os conselheiros tam-
bém votaram pela abertura 
de um processo administra-
tivo disciplinar para apro-
fundar as investigações da 

conduta de Siqueira no epi-
sódio.

“O limite de qualquer au-
toridade é a lei. Não existe au-
toridade acima da lei nem da 
Constituição. Todos são iguais 
na origem e na forma da lei”, 
disse o corregedor nacional 
de Justiça, Humberto Martins, 
que está cuidando do caso. 
“O eminente desembarga-
dor estava totalmente lúcido. 
Fato público e notório a sua 
forma agressiva e autoritária 
de menosprezo com relação à 
autoridade da segurança pú-
blica. Hoje estamos na era da 
tecnologia, da informação e 

foi gravada (no vídeo) a forma 
abusiva, autoritária, como foi 
atacado o agente da Guarda 
Municipal.”

No mês passado, o de-
sembargador do TJ de São 
Paulo foi flagrado sem más-
cara enquanto caminhava 
em uma praia de Santos. Na 
ocasião, Siqueira chamou de 
“analfabeto” um guarda civil 
municipal que lhe pediu que 
colocasse a máscara facial que 
é obrigatória em locais públi-
cos durante a pandemia do 
novo coronavírus. Um decre-
to editado pela prefeitura de 
Santos, em abril, que trata so-

bre o uso obrigatório de más-
caras faciais na cidade, impõe 
multa de R$ 100 em caso de 
descumprimento. “Decreto 
não é lei”, respondeu Siqueira 
ao guarda na ocasião, confor-
me vídeo que circulou nas re-
des sociais.

No vídeo, o oficial disse 
então que ia registrar a au-
tuação e em resposta o de-
sembargador respondeu que 
ligaria para o secretário de Se-
gurança Pública do município, 
Sérgio Del Bel. Siqueira chega 
ainda a afirmar que o guarda 
não é policial e “não tem auto-
ridade nenhuma”.

Emilly Behnke 
e Camila Turtelli
Agência Estado

Adriana Fernandes 
e Jussara Soares
Agência Estado
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Restam mais 11 datas até o fim do campeonato, previsto para ser concluído somente em fevereiro de 2021

Com estádios vazios, Copa do 
Brasil se torna imprevisível

Quem tem acompanhado os jogos do Campeona-
to Brasileiro deste ano tem sofrido bastante diante 
da baixa qualidade técnica. E não interessa a Série. Tá 
tudo igual em termos de ruindade. Parece que a pan-
demia do coronavírus está influindo no desempenho 
dos atletas. Além do mais, os técnicos não apresen-
tam nada de novo e muitos seguem fechando a “casi-
nha” para buscar nos contra-ataques o gol salvador. 
Me veio essa reflexão depois de assistir alguns jogos 
da Champions League e de encher os olhos.

O gol é a coisa mais importante num jogo de fu-
tebol e por aqui parece não ser diante das retrancas 
e esquemas táticos ultrapassados. Na Europa se pra-
tica o melhor futebol, daí o predomínio nas últimas 
Copas em relação ao futebol sul-americano. Desde 
2002 que não ganhamos mais nada. As últimas qua-
tro Copas foram ganhas pelos europeus.

E nós ainda seguimos achando que temos os me-
lhores jogadores, ficamos nessa onda de marketing 
com Neymar como se o mais importante para o Bra-
sil fosse o prêmio de melhor do mundo ao ex-jogador 
do Santos. Pura babaquice! Que jogo bonito a final da 
Champions League entre Bayern e PSG, onde venceu 
quem teve mais impetuosidade, apesar dos riscos du-
rante os 90 minutos!.

O futebol brasileiro está muito mal. Quem é o 
melhor jogador atuando hoje no Brasil?. Não tem 
como apontar. Muitos jogos já realizados e partidas 
sofríveis tecnicamente. Os antes apontados como 
favoritos ao melhor futebol seguem decepcionando, 
com o Flamengo, que desaprendeu depois da saída de 
Jorge Jesus. E aí surgem algumas surpresas em ter-
mos de pontuação, como o Vasco, mas o futebol segue 
pobre. Estão judiando demais com a bola neste início 
de Campeonato Brasileiro. Que competição tediosa!

Nível de nosso
futebol é sofrível

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Que início de Brasileiro terrível para os 
nossos representantes na Série C! Bo-
tafogo e Treze, depois de três rodadas, 
já aparecem na zona de rebaixamen-
to, embora o alvinegro de Campina 
Grande tenha um jogo a menos. Foram 
cinco jogos disputados e apenas um 
ponto conquistado pelo Botafogo no 
empate com o Manaus. O Belo perdeu 
para Ferroviário e Santa Cruz e o Galo 
para Santa Cruz e Paysandu. Estamos 
apenas no início, é bem verdade, mas 
são pontos preciosos perdidos e que fa-
rão muita falta na reta final. A palavra 
de ordem na rodada desta semana é 
reabilitação com vitória, caso contrário 
a crise vai aumentar nos dois lados.

Times paraibanos

Homologação
A Federação Paraiba-
na de Futebol, através 
da presidente Michele 
Ramalho, homologou 
o título de campeão 
paraibano de 2020 
pelo Treze como tam-
bém o de vice pelo 
Campinense e, ainda, 
os rebaixados Sport 
Lagoa Seca e CSP.

2a Divisão
A Segunda Divisão do 
Campeonato Paraibano 
de 2020 ainda não tem 
data pra começar, mas 
a FPF já marcou para 
o dia 17 de setembro, 
às 15h, uma reunião 
para discutir e definir 
os detalhes da disputa, 
conforme edital previa-
mente divulgado.

Não resta a menor dúvida de que Neymar foi 
melhor nesta temporada em relação a anterior, mas 
ainda está um pouquinho distante de ser o melhor do 
mundo. Curiosamente, quando mais se espera dele 
nos momentos decisivos, o seu futebol não aparece. 
Foi assim nas Copas de 2014 e 2018 e agora na final 
da Champions League. Muito longe de um Messi.

Neymar

A Copa do Brasil reco-
meçou nessa terça-feira, 
com os jogos de volta da 
terceira fase, depois de cin-
co meses e meio paralisada 
em razão da pandemia do 
novo coronavírus. O torneio 
de mata-mata deve ganhar 
ainda mais imprevisibili-
dade nesta edição, já que 
os mandantes não poderão 
contar com seus torcedores 
no estádio. O fator casa cos-
tumava ser um diferencial 
na competição.

A falta de público tem 
provocado mudança no re-
começo do Brasileirão, que 
teve cinco rodadas disputa-
das até o momento. Foram 
11 vitórias de times visitan-
tes nas 45 partidas válidas 
pelo campeonato nacional 
de pontos corridos.

Na Copa do Brasil, por 
ser um torneio mata-mata, 
a tendência é de que os es-
tádios vazios tenham ainda 
mais influência na classifi-
cação ou queda das equipes. 
Nesta terceira fase, 20 ti-
mes disputam dez vagas na 
quarta etapa da competição. 

Os times que estão na Copa 
Libertadores entram já nas 
oitavas de final da Copa do 
Brasil.

Também por ser ma-
ta-mata, era comum ver os 
estádios mais cheios nos 
confrontos entre times com 
torcidas grandes. Ao con-
trário do que acontece no 
Campeonato Brasileiro, que 
conta com 38 rodadas até o 
fim, a Copa do Brasil é um 
campeonato de "tiro curto", 
em que todos os jogos ga-
nham mais importância por 
poder definir a classificação 
à próxima fase.

Nos dez duelos de ida 
da terceira fase, três times 
venceram como visitante: 
CRB por 3 a 0 sobre o Cru-
zeiro, no Mineirão; Brusque 
por 1 a 0 sobre o Brasil de 
Pelotas, no estádio Bento 
Freitas; além do Goiás em 
cima do Vasco, em São Janu-
ário.

Restam mais 11 datas 
até o fim da Copa do Bra-
sil (volta da terceira fase, 
quarta fase, oitavas de final, 
quartas de final, semifinal 
e final). A competição está 
prevista para terminar no 
dia 10 de fevereiro de 2021.

Guilherme Amaro
Agência Estado

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Vasco, que no domingo passado enfrentou o Grêmio pelo Brasileiro, decide a vaga para a próxima fase hoje contra o Goiás, no Estádio de Serrinha

Supercopa terá presença de público

A Uefa comunicou, on-
tem, que será liberada a pre-
sença de público no estádio 
para acompanhar a disputa 
da Supercopa Europeia entre 
Bayern de Munique e Sevilla. 
A partida está marcada para 
24 de setembro, em Buda-
peste, na Puskàs Arena.

Na retomada dos tor-
neios organizados pela Uefa, 
a Liga dos Campeões e a Liga 
Europa não contaram com 
torcedores presentes. Um 
cenário diferente ao que será 
adotado na partida entre os 

campeões dos dois torneios, 
com até 30% da capacidade 
do estádio, que normalmen-
te pode receber 67.215 pes-
soas, podendo ser ocupada.

Inicialmente, porém, a 
Uefa trata a disputa do duelo 
entre Bayern e Sevilla como 
uma exceção e, principal-
mente, um teste. Assim, des-
cartou permitir a presença 
de torcedores nos próximos 
compromissos da Liga das 
Nações, assim como nas eta-
pas preliminares da Liga dos 
Campeões e da Liga Europa.

A Uefa ainda não definiu 
se apenas torcedores de Bu-

dapeste poderão comparecer 
ao jogo ou se habitantes de 
outras cidades e países terão 
presença liberada no estádio. 
O seu presidente, Aleksander 
Ceferin, destacou a impor-
tância para o futebol da par-
ticipação do público.

"Embora tenha sido im-
portante mostrar que o fute-
bol pode seguir em tempos 
difíceis, sem torcida, o jogo 
perdeu algo de seu caráter. 
Esperamos aproveitar a Su-
percopa Europeia em Buda-
peste como um piloto que 
começará a permitir o retor-
no dos fãs aos nossos jogos", 

disse Ceferin, assegurando 
que todos os cuidados para 
evitar a propagação do coro-
navírus serão adotados.

"Estamos trabalhando 
em estreita colaboração com 
a Federação Húngara e seu 
governo deve implemen-
tar medidas para garantir a 
saúde de todos que forem 
assistir e participar do jogo. 
Não vamos colocar em risco 
a segurança das pessoas", 
acrescentou sobre o duelo, 
tradicionalmente visto como 
o marco do começo da tem-
porada internacional de clu-
bes na Europa.

Agência Estado

Vasco e Botafogo têm jogos decisivos fora de 
casa contra o Goiás e Paraná, respectivamente

E para hoje tem jogos em três 
diferentes regiões que agitam a 
competição. Os cariocas entram 
em campo em situações opostas. 
O Botafogo vai até Curitiba, onde 
enfrenta o Paraná. O Alvinegro 
precisa apenas empatar para 
avançar. Por outro lado, o Vasco 
tem que vencer. O cruz-maltino 
joga contra o Goiás no Hailé 
Prinheiro, em Goiânia. O Esme-
raldino tem o 1 a 0 ao seu favor, 
porque venceu o rival em São 
Januário na primeira partida.

O Cruzeiro viaja até Maceió 
para enfrentar o CRB. A vitória 

por 2 a 0, no Mineirão, no jogo 
de ida, deixa o clube alagoano 
em situação confortável, além 
de contar com Léo Gamalho, 
artilheiro da competição com 
quatro gols.

Ainda no Nordeste, em Salva-
dor, Vitória e Ceará protagonizam 
um clássico regional no Barradão. 
O Rubro-negro precisa vencer por 
dois gols para avançar à 4ª fase 
e reverter a derrota por 1 a 0 no 
primeiro jogo. Enquanto isso, em 
Natal, quem vencer o confronto 
entre América-RN e Juventude 
segue vivo na Copa do Brasil. A 
partida de ida, em Caxias do Sul, 
terminou empatada em 1 a 1.

Amanhã
Nesta quinta-feira, fechan-

do a 3ª fase da Copa do Brasil, 
dois jogos acontecem no frio 
do inverno do Sul do Brasil. Em 
Santa Catarina, o Brusque re-
cebe o Brasil-RS para afirmar a 
vantagem de 1 a 0 conquistada 
em Pelotas, e assim continuar na 
disputa do torneio. Fechando a 
rodada, o São José-RS e Atlético-
GO jogam no Estádio Francisco 
Novelletto, em Porto Alegre. A 
equipe gaúcha quer fazer histó-
ria e chegar pela primeira vez na 
4ª fase, mas não será fácil por 
causa da vitória por 2 a 0 que o 
Dragão no jogo de ida.

CBF
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Rubro-negro segue reforçando o elenco e se preparando para o jogo de estreia contra o América de Natal

Raposa se fortalece ainda
mais para disputar Série C

Em matéria do Jornal A 
União na última sexta-feira 
(21), trouxemos um levanta-
mento sobre o impressionante 
quantitativo de contratações 
realizadas pelo Campinense 
ao longo do ano de 2020 que, 
até aquela reportagem, já re-
presentava um total de 61 jo-
gadores diferentes. De lá para 
cá o clube não parou de atuar 
no mercado visando a Série D e 
já anunciou mais três contrata-
ções e outros jogadores devem 
chegar nos próximos dias. 

Tendo ficado pelo terceiro 
ano consecutivo na segunda 
colocação do Campeonato Pa-
raibano, o Campinense agora 
se prepara para tentar subir 
de divisão e após sete anos se-
guidos disputando a Série D, 
enfim conquistar o acesso para 
a Série C. Para tal, o clube ter-
ceirizou seu departamento de 
futebol para uma empresa da 
região Sul que vem montando 
o elenco que será treinado na 
disputa nacional por Givanildo 
Sales que, no Estadual, coman-
dou o Sousa. 

Hoje o elenco do Rubro
-negro de Campina Grande 
conta com 23 atletas, com des-
taque para o atacante Jóbson 
que busca sua redenção no 
futebol após ter voltado a jogar 
em 2018 depois de quase qua-
tro anos afastado do futebol 
pelo uso de substâncias proibi-
das. Ainda assim, o clube deve 
contratar ao menos mais um 
atacante e dois jogadores de 
meio campo antes da estreia 
na Série D, mas não será sur-
presa caso o clube se reforce 
em outras posições.

Ao longo dessa semana, 
assinaram com o clube o za-
gueiro Anderson Schmoller, 
o meia Aleff Diego e o lateral 
Alex Murici. Além dos novos 
atletas, o Rubro-negro também 
havia anunciado a renovação 
com o atacante Rafael Ibiapi-
no, artilheiro do Estadual pela 
Raposa e que tinha sondagens 
de outros clubes. Sobre a deci-
são de ficar na equipe, Ibiapino 
se disse feliz e focado na briga 
pelo acesso.

“Quando vim para o Cam-
pinense eu vim com o intuito 
de vencer pelo clube, infeliz-
mente não conseguimos o tí-
tulo paraibano, mas isso não 
tirou minha vontade de ficar e 
conversando com meu empre-
sário apontei que minha prefe-
rência era ficar e foi o que ocor-
reu. Essa é uma camisa que eu 
tenho um carinho enorme e 
agora espero ter a oportunida-
de de dar o acesso tão sonhado 
para essa torcida maravilhosa”, 
afirmou.

Na Série D, a Raposa se 
encontra no Grupo 3 ao lado 
do América-RN com quem jo-
gará sua primeira partida no 
19 do próximo mês, além do 
Afogados-PE,  Atlético de Caja-
zeiras, Guarany de Sobral-CE, 
Globo-RN, Floresta-CE e Sal-
gueiro-PE, atual campeão per-
nambucano. O elenco atual do 
Campinense que será dirigido 
pelo sexto treinador nesta tem-
porada é formado por: Wellin-
gton Lima, Waldson e Caio 
Ruan; Fabinho, Alex Murici, Al-
lefe, Alex Travassos e Vinicius; 
Uesles, Anderson Schmoeller, 
Breno e Dorgival; Renato Cruz, 
Júnior Gaúcho, Neto e Caio Bre-
no; Téssio, Aleff, Eduardo Eche-
verría e Juliano; Jóbson, Fábio 
Junior e Rafael Ibiapino.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmial.com

Corinthians joga
com o Fortaleza

Apenas um jogo está progra-
mado para esta quarta-feira 
pelo Campeonato Brasileiro 
da Série A e vai acontecer na 
Arena Corinthians, quando o 
alvinegro paulista recebe o 
Fortaleza, a partir das 21h30, 
em jogo atrasado da quinta 
rodada. O time cearense tem 
apenas quatro pontos e flerta 
a zona de rebaixamento. O 
Corinthians, que anunciou 
a contratação de Otero, ex
-Atlético-MG, tem a mesma 
pontuação, porém, somente 
com três partidas realizadas 
nas cinco rodadas até o mo-
mento.

Bayern em busca
de novo recorde

O Bayern de Munique foi o 
primeiro clube a conquistar 
a Liga dos Campeões com 
100% de aproveitamento 
-11 vitórias em 11 jogos -  e a 
conquista em cima do PSG foi 
a 21ª vitória seguida na tem-
porada. Com isso, o time ale-
mão está a apenas  um jogo 
do Real Madrid, que 2014 
venceu 22 seguidas, na maior 
sequência de um time nas 
principais ligas da Europa. Na 
história do futebol mundial, o 
recorde vitórias consecutivas é 
do The New Saints, do País de 
Gales, que em 2016 venceu 27 
partidas seguidas.

Morte de negro gera 
nova revolta na NBA

O final da rodada de segunda-
feira dos playoffs da NBA, que 
estão sendo disputados dentro 
da “bolha” criada no comple-
xo Wide World of Sports, per-
tencente à Disney, em Orlan-
do, não foi marcado somente 
pelo que foi apresentado nas 
quadras. Astros da NBA como 
LeBron James, do Los Angeles 
Lakers, e Donovan Mitchell, do 
Utah Jazz, usaram suas redes 
sociais para pedir justiça de-
pois que a polícia do Estado de 
Wisconsin atirou sete vezes pe-
las costas em Jacon Blake, um 
homem negro, em um ataque 
no último domingo.

Palmeiras paga
por usar Morumbi

O Palmeiras vai pagar ao São 
Paulo R$ 130 mil como taxa 
de aluguel do Morumbi, utili-
zado como local da partida do 
último domingo contra o San-
tos, pelo Brasileiro. O valor foi 
revelado no boletim financeiro 
do jogo, documento publicado 
pela própria. Ao todo o clube 
alviverde teve um custo de 
R$ 172,2 mil com a partida. 
O clássico foi disputado no 
Morumbi porque o Palmeiras, 
mandante da partida, não 
podia realizar a partida no 
Allianz Parque, cedido a um 
evento de drive-in com trans-
missão da final da Champions.

Curtas
Foto: Ascom/Campinense

Treinos coletivos seguem acelerados 
no Estádio Renatão: todos estão
ansiosos pela estreia na Série D, 
que acontece em setembro

Zona de rebaixamento

Botafogo e Treze vivem momentos
difíceis no Campeonato Brasileiro

Representantes da Pa-
raíba na Série C, Botafogo e 
Treze são, respectivamente, o 
nono e décimo colocados no 
Grupo A da terceira divisão 
nacional após o término da 
terceira rodada da competi-
ção. Amargando as últimas 
posições, as duas equipes já 
ligaram o sinal de alerta na 
disputa e sabem que é preci-
so responder a má fase com 
vitórias antes que seja tarde 
demais para pensar no acesso 
à Série B e a realidade de am-
bas na disputa passe a ser a 
briga contra o rebaixamento 
para a quarta divisão.

Convivendo com um 
cenário de crises ao longo 
do ano e que só foi agravado 
após a pandemia, o Botafogo 
viu sua hegemonia no Esta-
do ruir e agora tem na Série 
C a sua única tábua de sal-
vação para uma temporada 
que já acarretou mais de R$ 
4 milhões em prejuízos para 
o próximo ano por conta da 
perda da vaga na Copa do 
Brasil e do título estadual. 
Para tal, o clube foi ao mer-
cado e trouxe quatro novos 
atletas, além de assinar com 
Rogério Zimmermann – téc-
nico ídolo no Brasil de Pelotas 
– e com o executivo de futebol 
Edgard Montemor. 

No entanto, mesmo 
com as novidades, o desgas-
te oriundo do fracasso no 
Campeonato Paraibano onde 
a equipe ficou fora das finais 
depois de sete anos consecu-
tivos na decisão ainda é níti-

do nas atuações do time que, 
segundo o próprio treinador, 
tem sofrido com a falta de 
confiança. O resultado desse 
cenário caótico de um clu-
be que também vivencia as 
vésperas de uma conturbada 
eleição para a sua presidên-
cia, são duas derrotas e um 
empate em três jogos. Para o 
atacante Lohan, artilheiro da 
equipe na temporada, o mo-
mento agora é de buscar a re-
viravolta, com muito trabalho 
e esforço do grupo.

“Infelizmente nós não 
estamos onde gostaríamos de 
estar nessa altura da tempora-
da. Precisamos trabalhar bas-
tante, trabalhar em silêncio e 
com foco para voltar a vencer 
e brigar na parte de cima da 
tabela que é o que almejamos 
no campeonato. Sabemos da 
qualidade do nosso time e que 
temos condições de dar a volta 
por cima nesse momento difí-
cil”, afirmou o atacante. 

Já no Treze, time que 
depois de nove anos voltou a 
vencer o Campeonato Parai-
bano, a situação é um pouco 
diferente, pois, mesmo tendo 
sido derrotado nos dois jogos 
que disputou, as atuações do 
clube deixaram uma boa im-
pressão tanto para o técnico 
Moacir Júnior quanto para os 
torcedores. Contudo, a equipe 
sabe que fazer boas partidas 
não é o suficiente, pois ao 
fim de tudo, o que vale são 
os pontos somados em cada 
partida.

Também em busca de 
reforços, especialmente para 
o setor ofensivo onde o clube 
tem falhado, especialmente 
nas finalizações das jogadas 
o Treze está confiante em 
uma reviravolta, segundo o 
treinador Moacir Júnior que 
credita o começo com derro-
tas também à tabela comple-
xa que o Galo enfrentou nas 
primeiras rodadas da Série C, 

incluindo aí o adiamento da 
partida contra o Imperatriz-
MA que teve jogadores diag-
nosticados com a covid-19 
antes da partida que seria a 
estreia de ambos os clubes 
na terceirona.

“Nós tivemos uma tabela 
muito difícil, especialmente 
após o adiamento do jogo de 
estreia contra o Imperatriz 
que iria ocorrer em nossa 
casa. Após isso tivemos que 
lidar com um começo com 
dois jogos seguidos fora con-
tra dois times muito fortes, 
o Santa Cruz e o Paysandu 
e ainda assim fizemos boas 
partidas, mas com resultados 
que não nos agradam. Agora é 
momento de ter a cabeça no 
lugar e se faz necessário bus-
car uma reação já no próximo 
jogo. No entanto, não há terra 
arrasada, pois o time está se 
comportando bem e precisa 
apenas de ajustes para co-
meçar a vencer”, explicou.

Jogadores do Botafogo se exercitando em treinamento no campo da Maravilha do Contorno no início da semana
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iagosarinho@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 00240/2020 decorrente do TOMADA DE 
PREÇO 00006/2020. PARTES: Prefeitura Municipal de Areia/PB e LJS CONSTRUTORA EIRELI EPP, 
CNPJ. n° 21.601.339/0001-13, OBJETO: Alteração de Valor contratual. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Artigo 65, I, d, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: João Francisco 
Batista de Albuquerque e LJS CONSTRUTORA EIRELI EPP. DATA DA ASSINATURA:25/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 00202/2020 decorrente do TOMADA DE 
PREÇO 00002/2020. PARTES: Prefeitura Municipal de Areia/PB e LJS CONSTRUTORA EIRELI EPP, 
CNPJ. n° 21.601.339/0001-13, OBJETO: Alteração de Valor contratual. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Artigo 65, I, d, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: João Francisco 
Batista de Albuquerque e LJS CONSTRUTORA EIRELI EPP. DATA DA ASSINATURA:25/08/2020.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Medicamentos destinado a atender as demandas do Hospital Dr. Hercilio 
Rodrigues, Farmácia Básica, Programa Melhor em Casa (SAD) e CAPS - Areia/PB

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00015/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde e: CT Nº 00289/2020 - 25.08.20 –CIRUR-

CIGA MONTEBELLO LTDA – R$ 32.863,00; CT Nº 00290/2020 - 25.08.20 - NNMED DISTRIBUIÇÃO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA – R$ 49.155,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde e: CT Nº 00288/2020 - 25.08.20 –IM-

PÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME – R$ 8.814,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00018/2020, que objetiva: Aquisição de equipamentos 
para o centro cirúrgico, bem como material médico hospitalar a fim de atender a Secretaria de Saúde 
de Areia-Pb., HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MASTERMED 
COMERCIAL LTDA – R$ 711,40

Areia - PB, 22 de agosto de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de um veículo 0,0 (zero) km equipado com cesto aéreo isolado e acoplado, in-
cluindo demais acessórios para atender os serviços da Secretaria de Agri. e Abastecimento - Areia/Pb

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00017/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00291/2020 - 25.08.20 –

ECOSOL SOLUÇÕES ECOLÓGICAS LTDA – R$ 216.900,00

SEPARATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de formação 

continuadade professores em educação emocional, Secretaria de Educação - Areia/PB. FUNDA-
MENTO LEGAL:Dispensa de Licitação nº DV00002/2020.VIGÊNCIA: até 04/06/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00069/2020 - 05.02.20 – CARLOSANDRE 
DE LIMA LOPES 01036222411 - R$ 16.577,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PEÇAS VEICULAR DIVERSAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALISAUTO ALINHAMENTO 
E SUSPENÇÃO PARA AUTOS LTDA–EPP - R$ 117.588,48; O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE 
PEÇAS LTDA - R$ 79.410,72; PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA – EPP - R$ 54.742,88; 
SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA – EPP - R$ 70.780,90.

Araruna - PB, 25 de agosto de 2020
VITAL DA COSTA ARAÚJO 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00011/2020, que objetiva: Aquisição de Equipamentos 
e Materiais Permanentes, destinados a USF V deste Municipio. Recurso Proposta de aquisição de 
equipamentos/material permanente N° proposta 11898.585000/1190–01; ADJUDICO o seu objeto 
a: CRM COMERCIAL LTDA - R$ 13.908,85; EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA 
E ELETROELETRONICOS - R$ 544,95; INTELIGÊNCIA COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
EIRELI – EPP - R$ 950,00; K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 1.716,00; 
LOURDETE V BEZERRA - R$ 2.630,00; MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS 
E VETERINARIOS EIR - R$ 6.960,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA–ME - R$ 5.298,00; RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA - R$ 6.739,94; 
RITA DE ANDRADE VIEIRA - R$ 2.177,90; S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
EIRELI - R$ 3.496,00; THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 8.394,98.

Arara - PB, 21 de Agosto de 2020
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00011/2020, que objetiva: Aquisição de Equipamentos 
e Materiais Permanentes, destinados a USF V deste Municipio. Recurso Proposta de aquisição 
de equipamentos/material permanente N° proposta 11898.585000/1190–01; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CRM COMERCIAL LTDA - R$ 
13.908,85; EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS - R$ 
544,95; INTELIGÊNCIA COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – EPP - R$ 950,00; 
K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 1.716,00; LOURDETE V BEZERRA - R$ 
2.630,00; MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIR - R$ 
6.960,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA–ME - R$ 
5.298,00; RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA - R$ 6.739,94; RITA DE ANDRADE VIEIRA - R$ 
2.177,90; S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - R$ 3.496,00; THOMAS 
JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 8.394,98.

Arara - PB, 21 de Agosto de 2020
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA 
CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: GILCIMARA AVILA BATISTON 
- Valor: R$ 287.410,00. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da 
Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99893-9303. 

Baia da Traição - PB, 25 de Agosto de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2020, que objetiva: Lo-
cação de 01 (um) Veículo tipo passeio em tempo integral, quilometragem livre, para atendimentos 
das atividades administrativas da Mesa Diretora e Parlamentares do Poder Legislativo Municipal, 
até dezembro de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: HERMES HENRIQUE SANTOS SIMOES-ME - R$ 12.950,00. 

Belém - PB, 04 de agosto de 2020
JOSÉ VALDEREDO FERNANDES DE OLIVEIRA  

Vereador Presidente 

CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de 01 (um) Veículo tipo passeio em tempo integral, quilometragem livre, para 
atendimentos das atividades administrativas da Mesa Diretora e Parlamentares do Poder Legislativo 
Municipal, até dezembro de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. DO-
TAÇÃO: Recursos Ordinários da Câmara Municipal de Belém – 01.031.2001.2001 – Manutenção 
das atividades do Poder Legislativo – 3390.39.99 0000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Câmara Municipal de Belém-PB e: CT Nº 0009/2020 - 06.08.20 - HERMES HENRIQUE SANTOS 
SIMOES-ME - R$ 12.950,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

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: PA-
VIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA PRAÇA DO BAIRRO LEONARDO FRANÇA LOPES, 
EM FRENTE AO CEMITÉRIO PÚBLICO DE COXIXOLA–PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: TITANIUM CONSTRUÇOES E SERVIÇOS 
LTDA - R$ 71.752,60.

Coxixola - PB, 03 de Agosto de 2020
GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Ave-
nida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Setembro 
de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: AMPLIAÇÃO DO 
SISTEMA DE COBERTURA METÁLICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, MARCOS 
ANTÔNIO DE SOUZA (NOVO). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 
13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: 
cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 25 de Agosto de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA PRAÇA DO BAIRRO LEONARDO 

FRANÇA LOPES, EM FRENTE AO CEMITÉRIO PÚBLICO DE COXIXOLA–PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Co-
xixola: Secretaria de Esportes e Lazer.2.09.00.27.392.0022.1137.44905101. Fonte de Recursos 
1991 – Cessão Onerosa do Pré – Sal.. VIGÊNCIA: até 03/01/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Coxixola e: CT Nº 20301/2020 - 03.08.20 - TITANIUM CONSTRUÇOES E 
SERVIÇOS LTDA - R$ 71.752,60.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Bartolomeu da Costa Lima, S/N - Centro - Caraúbas - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Setembro 
de 2020, através da plataforma eletrônica www.bll.org.br, por intermédio da Bolsa de Licitações do 
Brasil (BLL), licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS. 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 7:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 24de agosto de 2020
SONILDO HOSTIO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00021/2020
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 DV00021/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO PREDIALPREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JACKSON 
WILLIAM DE MACEDO E SILVA SANTOS 70528822489 - R$ 30.550,00.

Cuité - PB, 25 de Agosto de 2020
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 DISPENSA Nº DV00049/2020

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 DV00049/2020, 
que objetiva: Locação de Veículos; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: LOCALIZA RENT A CAR SA - R$ 16.320,00.

Conde - PB, 03 de Agosto de 2020
ANA CÂNDIDA AIRES RIBEIRO GALVÃO

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00049/2020. OBJETO: Locação de Veículos. FUNDA-

MENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria do Trabalho e da Ação Social. RATIFICAÇÃO: Secretária, em 03/08/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de Veículos. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00049/2020. 

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: Reserva Orçamentária nº 00530 no valor 
orçamentário de 16.320,00 (dezesseis mil, trezentos e vinte reais) na seguinte dotação orçamen-
tária: Órgão: 21500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL Função: 08 
ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0033 CIDADE 
UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL Ação: 2042 MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE AÇÃO SOCIAL Nat. da Despesa: 3390390000 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 
Fonte: 001 Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até 03/08/2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Assistência Social de Conde e: CT Nº 00147/2020 - 03.08.20 - LOCALIZA RENT A 
CAR SA - R$ 16.320,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DOS CREIs, Escolas Municipais do Programa Municipal de Alfabetização de 
Jovens e Adultos de Conde –PB denominado AGORA VAI e da SEMEC. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00028/2019. DOTAÇÃO: Reserva Orçamentária nº 00305 no valor de R$ 
4.582,80 (Quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos) na seguinte dotação 
orçamentária: Órgão: 21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Função: 12 EDUCAÇÃO; 
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL; Programa: 0021 CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO 
I – FUNDEB 40%; Ação: 2027 MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL – FUNDEB 40%; 
Natureza da Despesa: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 115 TRANSFERÊNCIA DO 
FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Conde e: CT Nº 00101/2020 - 01.04.20 - COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME - R$ 2.572,90; CT 
Nº 00105/2020 - 01.04.20 - THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI - ME - R$ 4.562,80.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO
AVISO DE RESULTADO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020
O Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho, através de seu pregoeiro, vem por meio deste 

tornar público para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento e habilitação do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020, com o seu objeto Contratação de empresa destinada a 
Prestação de Serviços para fornecimento do sinal de Internet, para Fundo Municipal de Saúde de 
Curral Velho–PB. Conforme especificação do edital. Com os licitantes classificados em todas as 
fases deste certame a pessoa Jurídica ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - ME 
– Com o mensal de R$ 3.000,00(Três mil reais) e o Valor Global de R$ 10.000,00(Dez mil reais).

Curral Velho - PB, 24 de Agosto de 2020.
Cláudio Nogueira dos Santos

Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 00043/2020
Extrato do 1.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 00043/2020 – Pregão Presencial nº 00012/2020, 

no valor total de R$ 111.482,32 (cento e onze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e 
dois centavos), alterando o valor total contratado para R$ 687.467,72 (seiscentos e oitenta e sete 
mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e dois 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 IMPOS-
TOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/
RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE) - 03.000 - SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - 04.122.2003.2003 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 
- MATERIAL DE CONSUMO; 04.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
- 12.306.1005.2007/12.361.1002.2099/12.361.1002.2008/12.365.1001.2018/12.366.1007.2021 - 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; 05.000 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE - 10.301.2007.2043/10.302.1015.2044/10.301.1014.2038 - ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; 06.000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL – 08.122.200
8.2052/08.306.1021.2071/08.131.2008.2098 - ELEMENTOS DE DESPESAS: ELEMENTO DE 
DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  E 3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA; 07.000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - 15.452.2009.2075 - ELEMENTO DE 
DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO. 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. 
00043/2020 – PREGÃO PRESENCIAL nº 00012/2020. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACIMBA DE DENTRO e COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - CNPJ 
nº 21.391.428/0001-82. DATA DE ASSINATURA: 18/08/2020.

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

CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

CREDENCIMANETO DE SERVIÇOS Nº 00001/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Serviço objetivando A Credenciar Instituições Financeiras Autorizadas Pelo Banco Central do 
Brasil para Prestação de Serviços de Recebimento (ONLINE  e PRESENCIAL) de Multas de Transito 
e demais débitos, Vinculados A Superintendência De Transito e Transportes Públicos De Campina 
Grande – STTP, Em Todas As Redes Credenciadas (Bandeiras), De Acordo Com O Termo De Refe-
rência, Atendendo Ao Disposto Na Resolução Contran Nº697, De 10 De Outubro De 2017 E Art. 25, 
Caput, Da Lei 8.666/93. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e 
respectiva propositura no período de 27/08/2020 até as 10:00 horas do dia 11/09/2020, na sala da 
referida comissão, sediada na Rua Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB. 
Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo 
envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 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) 33411278. 
E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. 

Campina Grande - PB, 25 de Agosto de 2020
ROSINERIS COSTA NERIS 
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº 00003/2020

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 00003/2020, que 
objetiva: AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: DIOMAR DE OLIVEIRA ALVES - R$ 17.400,00.

Campina Grande - PB, 20 de Agosto de 2020
IVONETE ALMEIDA DE ANDRADE LUDGERIO

Presidente
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020

AVISO
A CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANEN-

TE DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Santa Clara, S/N, Bairro São José, Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 
09:00 horas do dia 02 de Setembro de 2020, sessão para apresentação do Resultado da Análise e 
Pontuação das Propostas Técnicas (Envelopes A e C), bem como abertura do Envelope B, relativo 
a CONCORRÊNCIA Nº 001/2020, Tipo MELHOR TÉCNICA, cujo OBJETO é a CONTRATAÇÃO DE 
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL À 
CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.  

Campina Grande, 24 de Agosto de 2020.
CELIA MARIA DA COSTA FERREIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
00003/2020. DOTAÇÃO: 01.010 – Câmara Municipal de Vereadores 01 031 2001 2002 – Manutenção 
das atividades administrativas da Câmara 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurí-
dica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE e: CT Nº 01601/2020 - 20.08.20 - DIOMAR DE OLIVEIRA 
ALVES - R$ 17.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE CES-

TAS BASICAS E KIT DE HIGIENE DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº 58/2020 E NOTA 
TÉCNICA 20/2020 COM A ORIENTAÇÃO DE GESTÃO E OFERTA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 
NO CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO AOS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS (COVID 19) AS 
FAMÍILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA 
DOS INDIOS–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2020. DOTAÇÃO: 18.000 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 122 2002 2134 AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONA 
VÍRUS (COVID19) 339039000 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios e: 
CT Nº 00088/2020 - 24.08.20 - C MENDES FEITOSA - CNPJ 24.215.436/0001-66 - R$ 90.669,60. 
LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Setembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa do 
ramo pertinente para realizar serviços nos ônibus escolares deste Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30   horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.
br ou www.tce.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 25 de Agosto de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
 TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para executar serviços de manutenção 
nas Escolas Municipais. A Prefeitura Municipal de Dona Inês, através da Comissão Permanente de 
Licitação, COMUNICA aos participantes da Tomada de Preços nº 0004/2020 que a Empresa: TOR-
RE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI, interpôs recurso administrativo 
contra o resultado do julgamento de Habilitação, ficando aberto o prazo para impugnação ao recurso 
apresentado, nos termos do art. 109, § 3º da Lei 8.666/93. Estando o mencionado processo com 
vista franqueada aos interessados, bem como, fica cancelado a abertura das propostas aprazada 
para o dia 27.08.2020, ás 08:00 horas. Após o julgamento do recurso, será marcada nova data para 
abertura das propostas. 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, 25 de Agosto de 2020
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Setembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa do 
ramo pertinente para realizar serviços nos ônibus escolares deste Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30   horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.
br ou www.tce.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 25 de Agosto de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE – PB, através do Pregoeiro, torna público, que 

realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0004/2020, do tipo Menor Preço por item, 
objetivando a Aquisição parcelada de material odontológico para atender as necessidades das 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Secretaria de Saúde do Município de Diamante – PB. O 
edital será disponibilizado de forma eletrônica no site do Tribunal, www.tce.pb.gov.br, no mural de 
licitações, bem como no www.portaldecompraspublicas.com.br. A sessão para apresentação, abertura 
e julgamento dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação, realizar-se-
-á no dia 08/09/2020, as 14hs:00ms, no site do portal de compras publicas. Qualquer informação 
poderá ser obtida através do Pregoeiro Oficial do Município, de segunda a sexta feira, no horário 
das 08hs:00ms as 12hs:00ms, ou no e-mail: cpldiamante@gmail.com. 

         Diamante - PB, em 24 de Agosto de 2020.
Jocieli Hermano da Silva Cabral

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS 

HOMOLOGAÇÃO
LEILÃO Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Leiloeiro, bem como notas de arrematação, refe-
rente aoLeilão nº 00001/2020, que objetiva: alienação para a venda de bens móveis, em virtude de 
haver se tornados antieconômicos e inservíveis para o Município, se tornado oneroso aos cofres 
público, com as suas permanências; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório quanto 
ao lote 01, 02 e 03 em favor de: MAMUTE PRODUÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ nº 26.903.980/0001-
26–Valor total: R$ 37.800,00 (trinta e se mil e oitocentos reais).

Emas - PB, 14 de agosto de 2020
JOSÉ WILLIAM SEGUNDO MADRUGA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 
Vice-prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, às 09:00 horas do dia 10 de 
Setembro de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa especializada para o recebimento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos em 
aterro sanitário devidamente licenciado. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@emas.pb.gov.br. Edital: 
http://emas.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Emas - PB, 25 de Agosto de 2020
ARISTOTELES BEZERRA GOMES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de material de construção para uso em reparos e construção 

em várias secretarias desta municipalidade Aquisição parcelada de material de construção para 
uso em reparos e construção em várias secretarias desta municipalidade. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00025/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 
02.002–GABINETE DO PREFEITO 02002.04.122.2001.2002 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 
DO GABINETE 02.004–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02.007–SECRETARIA DE EDUCACAO 
02007.12.361.1003.2017 – MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 02007.12.361.1003.2015 
– MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE 02.011–SEC DE OBRAS, URBANISMO E 
TRANSPORTE 02011.15.122.2001.2045 – MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E 
TRANSPORTE 02011.15.451.1026.2046 – MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 
02.012–SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 02012.20.122.2001.2051 – MAN 
DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 02012.20.605.1025.2052 – MANUT 
DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO 02012.26.782.1018.2048 – MELHORIAS DE 
ESTRADAS VICINAIS 09.009–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09009.10.301.1017.2030 – MANUT 
DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 09009.10.301.1017.2072 – MANUT.DAS ATIV 
DO PROG SAÚDE DA FAMILIA 09009.10.302.1017.2081 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
SAMU 09009.10.302.1018.2077 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
09009.10.302.1018.2078 – MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança 
e: CT Nº 00216/2020 - 25.08.20 - EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - ME - R$ 274.980,00; 
CT Nº 00217/2020 - 25.08.20 - G + E REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DE 
CONSTRUCAO EIR - R$ 30.979,80; CT Nº 00218/2020 - 25.08.20 - MAGNA LAERCIA BEZERRA 
RODRIGUES - R$ 87.324,20.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.002/2020  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Emas/PB, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e, de acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002, e 
legislação complementar pertinente; CONSIDERANDO o teor do Parecer da Assessoria Jurídica 
da Prefeitura Municipal de Emas/PB, anexado ao Processo Administrativo nº 002/2020; CONSIDE-
RANDO a adjudicação proferida pela Senhor Pregoeiro, referente ao Pregão Eletrônico nº 002/2020; 
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou irregularidade, resolve: I - HOMOLOGAR a 
adjudicação proferida pelo Pregoeiro, referente à licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o 
nº 002/2020 - Processo Administrativo nº 002/2020, para AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS 
0KM, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EMAS/PB, pelo MENOR 
PREÇO POR ITEM, a empresa a seguir vencedora: CAVALCANTI &PRIMO VEÍCULOS LTDA, 
CNPJ nº 08.791.659/0001-15: Item 01R$ 134.400,00 (Cento e trinta e quatro mil e quatrocentos).
II- EMPENHE-SE o valor supracitados a empresa vencedora, devidamente adjudicado peloSr. 
Pregoeiro. III - PUBLIQUE-SE o presente Despacho na forma da Lei para fins de eficácia.IV -Fica 
convocado a licitante vencedor para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, 
do citado diploma legal, sob as penalidades da lei

Emas - PB, 24 de agosto de 2020.
JOSÉ WILLIAM SEGUNDO MADRUGA

Prefeito Constitucional de Emas

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para pavimentação asfáltica de ruas 
no município de Guarabira, conforme Contrato de Repasse nº 1064.022-94/2019 e 1066.335-
59/2019 – CAIXA, conforme Termo de Referência. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00006/2020. RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO - Recursos Próprios / Outros. Dotação 
consignada no orçamento vigente 2020 - 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 
02 (dois) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e 
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, CNPJ sob o nº 05.052.764/0001-44 - CT Nº 00441/2020 
– 25/08/2020 – R$ 632.823,65 (Seiscentos e Trinta e Dois Mil Oitocentos e Vinte e Três Reais e 
Sessenta e Cinco Centavos).

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
GABINETE DO PREFEITO

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

de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 00006.2020, fundamentado no 
Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 24/08/2020, 
respectivamente, no valor total de R$ 632.823,65 – (Seiscentos e Trinta e Dois Mil Oitocentos e 
Vinte e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos), em favor da empresa CONSTRUTORA GURGEL 
SOARES LTDA– inscrita no CNPJ sob o nº 05.052.764/0001-44, que tem como objetivo, Contratação 
de empresa no ramo pertinente para pavimentação asfáltica de ruas no município de Guarabira, 
conforme Contrato de Repasse nº 1064.022-94/2019 e 1066.335-59/2019 – CAIXA, conforme Termo 
de Referência. Fica a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura do instrumento 
de contrato nos termos do instrumento convocatório da referida Licitação. PUBLIQUE-SE PARA 
SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 25 de agosto de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

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 08 de setembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTEN-
ÇÃO DA FROTA DE TRATORES E MAQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO. 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. E-mail: 
licitacaogadobravo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 24 de agosto de 2020
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

 TOMADA DE PREÇOS Nº. 0004¬/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 14:00 horas do dia 11 de Agosto de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Reforma 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, 24 de Agosto de 2020
Betânia Marinho de Souza
Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00026/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00026/2020, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, recarga de 13 
kg, e vasilhames de botijão, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município 
de Ingá, no dia 08/09/2020 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do 
Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: licitacaoinga@gmail.com, 
até o dia 04/09/2020.

Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 22/08/2020 – Republicado por incorreção.
 Ingá(PB), 21 de agosto de 2020.

MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA 
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
PROCESSO Nº 054/2020

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020
OBJETO: Execução de obras de regularização do sub-leito de diversas estradas vicinais do 

Município de Ingá.
 HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação da licitação modalidade Tomada 

de Preços n.º 006/2020, a empresa CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, no valor total 
de R$ 303.835,98 (Trezentos e três mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e oito reais).

 Ingá(PB), 24 de agosto de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
PROCESSO Nº 055/2020

TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2020
OBJETO: Execução de obras de construção de uma Praça com Quadra Poliesportiva no Bairro 

da Senzala, na cidade de Ingá.
 HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação da licitação modalidade Tomada de 

Preços n.º 007/2020, a empresa ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 
– EPP, no valor total de R$ 279.945,85 (Duzentos e setenta e nove mil novecentos e quarenta e 
cinco reais e oitenta e cinco centavos).

 Ingá(PB), 24 de agosto de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 105/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ nº 18.715.796/0001-24.
OBJETO: Execução de obras de regularização do sub-leito de diversas estradas vicinais do 

Município de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 303.835,98 (Trezentos e três mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa 

e oito reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 60 dias.

Ingá(PB), 24 de agosto de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 106/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP, CNPJ 

nº 08.711.170/0001-96.
OBJETO: Execução de obras de construção de uma Praça com Quadra Poliesportiva no Bairro 

da Senzala, na cidade de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 279.945,85 (Duzentos e setenta e nove mil novecentos e quarenta e cinco 

reais e oitenta e cinco centavos).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 150 dias.

Ingá(PB), 24 de agosto de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 023/2020
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 023/2020, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município 
e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso IV do Art. 24 da Lei n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, em favor da empresa A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 02.977.362/0001-62.

OBJETO: Aquisição de medicamentos, para serem usados no combate a pandemia do Covid-19 
no Município de Ingá.

VALOR TOTAL: R$ 159.600,00 (Cento e cinquenta e nove mil e seiscentos reais).
FONTES DE RECURSOS: PAB, MAC, CUSTEIO, FUS e FMS. 

Ingá(PB), 21 de agosto de 2020.   
ROBÉRIO LOPES BURITY 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 108/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, 

CNPJ nº 02.977.362/0001-62.
OBJETO: Aquisição de medicamentos, para serem usados no combate a pandemia do Covid-19 

no Município de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 159.600,00 (Cento e cinquenta e nove mil e seiscentos reais).
FONTE DE RECURSOS: PAB, MAC, CUSTEIO, FUS e FMS.
VIGÊNCIA: 60 dias.

Ingá(PB), 24 de agosto de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
TERMO DE RATIFICAÇÃO

ADESÃO N.º 002/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO a ADESÃO A 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0169/2019, originada do Pregão Presencial nº 219/2019, 
realizado pela Secretaria de Estado da Administração, em favor da empresa MODERNA LOCAÇÃO 
E EMPREENDIMSNTOS LTDA, CNPJ nº 35.484.971/0001-39.

OBJETO: Contratação de serviços de transporte e distribuição de água potável para as pessoas 
residentes na Zona Rural do Município de Ingá.

VALOR TOTAL: R$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS. 

Ingá(PB), 21 de agosto de 2020.   
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
TERMO DE ADESÃO N.º 002/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Prefeito Constitucional do Município, torna público que 
aderiu à Ata de Registro de Preços nº 0169/2019, decorrente do Pregão Presencial nº 219/2019, 
da Secretaria de Estado da Administração, em que foram registrados os preços da empresa MO-
DERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMSNTOS LTDA, CNPJ nº 35.484.971/0001-39, cujo objeto é a 
contratação de serviços de transporte e distribuição de água potável para as pessoas residentes 
na Zona Rural do Município de Ingá, referente aos itens abaixo relacionados, que ora aderimos.

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT UNITÁRIO TOTAL

5,00

Serviço de abastecimento de água potá-
vel em carro pipa, através de caminhão 
com capacidade mínima de 8.000 (oito 
mil) litros, com carrada de 8.000 (oito 
mil) litros.

Unid 250 380,00 95.000,00

Total ...R$ 95.000,00

Total Geral ...R$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais).
Ingá(PB), 21 de agosto de 2020.

ROBÉRIO LOPES BURITY
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 107/2020

ADESÃO nº 02/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 0169/2019, ORIGINADA DO Pregão 
Presencial nº 219/2019, realizada pela Secretaria de Estado da Administração.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMSNTOS LTDA, CNPJ nº 

35.484.971/0001-39.
OBJETO: Contratação de serviços de transporte e distribuição de água potável para as pessoas 

residentes na Zona Rural do Município de Ingá, num total de 250 (duzentos e cinquenta) diárias.
VALOR TOTAL: R$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 24/08/2020 a 31/12/2020.

Ingá(PB), 24 de agosto de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE   IGARACY
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00053/2019, em 14.06.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa COMPASSO EMPREENDIMENTOS 

LTDA ME.
OBJETO CONTRATUAL: Para execução dos serviços com a reforma da quadra e construção 

de vestiário. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de vigência.

Igaracy-PB, 21 de gosto de 2020
José Carneiro Almeida da Silva

Prefeito   

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00012/2020
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, Lei nº 13.979/2020, inciso 4º e 

Decretos Municipais nºs 003/2020, 004/2020, 005/2020, 006/2020, 007/2020, 008/2020, 009/2020, 
10/2020, 11/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 19/2020, 20/2020

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de teste rápido COVID-19 IGG e IGM para 
o enfrentamento do covid-19, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde do município de 
Ibiara-PB, pela contratação direta com a empresa LUCIANO JOSÉ DE MORAIS – ME, CNPJ nº 
04.254.647/0001-09, com o valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Ibiara -  PB, em 18 de Agosto de 2020.

FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00012/2020

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Ibiara, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o Art. 24, 

inciso IV da Lei nº 8.666/93, Lei nº 13.979/2020, inciso 4º e Decretos Municipais nºs 003/2020, 
004/2020, 005/2020, 006/2020, 007/2020, 008/2020, 009/2020, 10/2020, 11/2020, 14/2020, 15/2020, 
16/2020, 17/2020, 19/2020, 20/2020 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao 
cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00012/2020, HOMOLOGO, A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, pela contratação direta para a aquisição de teste rápido COVID-19 IGG e IGM para o 
enfrentamento do covid-19, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde do município de Ibiara-
-PB, a empresa LUCIANO JOSÉ DE MORAIS – ME, CNPJ nº 04.254.647/0001-09, com o valor 
global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Ibiara, em 18 de Agosto de 2020
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 
nº 00012/2020. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARA
CONTRATADA: LUCIANO JOSÉ DE MORAIS – ME, CNPJ nº 04.254.647/0001-09
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de teste rápido COVID-19 IGG e IGM para o 

enfrentamento do covid-19, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde do município de Ibiara-PB. 
VALOR GLOBAL R$: 36.000,00 (trinta e seis mil reais).   
PRAZO: 31.12.2020.

Ibiara - PB, em 19 de Agosto de 2020
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Licitação 
Tomada de Preços nº 00006/2020.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: KARLA DANIELLY RAMALHO PORFIRIO, CADASTRADA NO CNPJ Nº 

35.350.419/0001-58 .
OBJETO: Contratação de profissionais na área da saúde e outros.  
VALOR MENSAL R$: 3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS).
VALOR GLOBAL R$: 21.600,00 (VINTE E UM MIL E SEISCENTOS REAIS). 
VIGÊNCIA: 31.12.2020.

Ibiara - PB, 24 de Agosto de 2020.
Francisco Nenivaldo de Sousa 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Licitação 
Tomada de Preços nº 00006/2020.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA SILVA EIRELI, CADASTRADA NO 

CNPJ Nº 29.377.779/0001-40
OBJETO: Contratação de profissionais na área da saúde e outros.  
VALOR MENSAL R$: 2.000,00 (DOIS MIL E REAIS).
VALOR GLOBAL R$: 12.000,00 (DOZE MIL REAIS). 
VIGÊNCIA: 31.12.2020.

Ibiara - PB, 24 de Agosto de 2020.
Francisco Nenivaldo de Sousa 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Licitação 
Tomada de Preços nº 00006/2020.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: CONSTULTÓRIO MÉDICO AV MED LTDA, CADASTRADA NO CNPJ Nº 

37.224.146/0001-20
OBJETO: Contratação de profissionais na área da saúde e outros.  
VALOR MENSAL R$: 11.750,00 (ONZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS).
VALOR GLOBAL R$: 70.500,00 (SETENTA MIL E QUINHENTOS REAIS). 
VIGÊNCIA: 31.12.2020.

Ibiara - PB, 24 de Agosto de 2020.
Francisco Nenivaldo de Sousa 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09024/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2019/029032
CHAVE Nº 831744
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO 

(INSUMOS), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, A FIM DE ATENDER 
A TODOS OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 27/08/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
08/09/2020, às 09h00. A cópia do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-e.
com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 27 de agosto de 2020.

João Pessoa, 25 de agosto de 2020.
Laíz Mayarha S. Alves de Menezes

Pregoeira Substituta

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (SEPLAN)

PORTARIA Nº 06/2020/SEPLAN
A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, no uso das atri-

buições previstas no art. 66, parágrafo único, I, da Lei Orgânica do Município de João Pessoa, e 
considerando o disposto nos arts. 67 e 116 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,

RESOLVE:
Art. 1º – Designar os  servidores: Fabiano Antonio Gorski Xavier – matrícula 91508-8, Luciano 

Dantas Gonçalves – matrícula 87239-3 e Israel Victor Costa de Araújo – matrícula 93380-5, para 
acompanharem  e fiscalizarem a Execução da Iluminação Natalina 2020,  em Diversos Pontos na 
Cidade de João Pessoa, tendo em vista o Contrato nº 33005/2020, decorrente do Pregão Eletrônico 
nº 33005/2020.

Art. 2º – Determinar que o fiscal ora designado deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento do projeto, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos 
observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que 
ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços executados, em periodicidade adequada 
ao projeto, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a 
aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III – atestar o cumprimento do objeto mediante expedição de termo de recebimento da obra.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

João Pessoa, 21 de agosto de 2020.
DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE MIRANDA PEREIRA

Secretária Municipal de Planejamento

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.009/2019

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Executar Serviços de Implantação de 
Pavimentação em Paralelepípedos em João Pessoa (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua 
Escócia, Rua Angola, Rus Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua 
Cuba, Rua África do Sul, Rua Cidade Alhandra) – PB. A Prefeitura Municipal de João Pessoa através 
da Comissão Setorial de Licitação, devidamente autorizada pela Portaria nº 395, datada de 27 de 
maio de 2020, comunica aos interessados que fica determinado que a reunião para a abertura dos 
envelopes contendo as Proposta Comerciais, dar-se-á no dia 27/08/2020, impreterivelmente às 9h, 
no mesmo local indicado no Preâmbulo do Edital  

Informamos que a presença do representante legal é de fundamental importância para a con-
tinuidade dos fatos.

João Pessoa, 25 de agosto de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

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

PROCESSO Nº 060628/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.030/2020
DATA DE ABERTURA: 09/09/2020 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR - LUVAS LATEX E SILICONE PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 829546, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 5.716/2006, 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 25 de Agosto de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
E R R A T A

A Prefeitura de Livramento/PB, vem através de sua Gestora tornar público que ocorreu um equí-
voco na publicação do extrato do Termo de Adjudicação e Ratificação da Dispensa de licitação por 
outros motivos Nº 012/2020, publicada no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no Jornal A União 
do Estado da Paraíba(Ambas publicada na edição de 25/08/2020), desta forma visando corrigir a 
cinca onde se LÊ:Livramento/PB, 03 de agosto de 2020.LEIA-SE:Livramento/PB, 13 de agosto de 
2020. Sem mais para o momento.

Livramento/PB, 25 de agosto de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL LIVRAMENTO
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 088/2017

Pregão Presencial Nº 021/2017. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB, CNPJ: 
08.738.916/0001-55. Contratada: Juliet Layanny Medeiros dos Santos-ME, CNPJ: 24.726.321/0001-
36. Considerando o pedido da prorrogação da vigência do contrato de 12/05/2019 a 12/02/2020, 
para a nova vigência que será de 12/02/2020 a 31/12/2020, visando a utilização do saldo contratual 
do referido contrato, para atender as necessidades da municipalidade com isso fica justificada a 
prorrogação da vigência. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. Partes: Carmelita 
E. V. Sousa (Pela contratante) a Sra. Juliet L. M. dos Santos (Pela Contratada).

Livramento/PB, 03 de fevereiro de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNI-

COS EM GERAL NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2020. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo 
para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: 
CT Nº 00025/2020 - J Paulo Goncalves Santos Mecânica - CNPJ: 10.231.633/0001-64 - 1º Aditivo 
- acréscimo de R$ 9.800,00. ASSINATURA: 20.08.20.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

OBJETO: Prestação de Serviços de Execução de Obras de Pavimentação de Ruas no Peri-
mentro Urbano do Municipio de Olivedos/PB, Conforme Planilha Orçamentária e Projeto Básico 
em Anexo, compreendendo; Rua Projetada 01, rua Projetada 02, Rua Projetada 03, rua Projetada 
04, rua Projetada 05 e Rua do Baldo do Açude. LICITANTES HABILITADOS: BELIZIO GOMES 
MEIRA NETO - JBL CONSTRUTORA; RANULFO TOMAZ DA SILVA. . LICITANTES INABILITADOS: 
A.S. CONSTRUÇÕES EIRELI - 8.2.2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social apresentados na forma da Lei, (conforme portaria n.º 00062/2020/SEFAZ – Balanço 
fora do Prazo), 8.2.13 - Cadastro de licitantes inidôneos do Tribunal de Contas da União (Certidão 
Negativa, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura do certame E 8.2.14 - Cadastro 
Nacional de Condenações Cíveis por Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justiça 
(Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e inelegibilidade), no máximo 30 (trinta) dias da 
data prevista para abertura do certame; SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI - não atendeu o item 
6.7 - Comprovação de garantia, que deverá ser prestada até segundo dia útil. 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 02/09/2020, às 08:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 991052133. E-mail: molivedos@gmail.com. 

Olivedos - PB, 18 de Agosto de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020 

OBJETO: Aquisição parcelada de material gráfico destinados as atividades da Câmara Municipal 
de Patos/PB.  A PREGOEIRA DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PATOS, ESTADO DA PARAÍBA, 
no uso das atribuições, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão 
Presencial nº 00004/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de material gráfico destinados as 
atividades da Câmara Municipal de Patos/PB; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a: - MANOEL JANUARIO DOS SANTOS FILHO. CNPJ: 14.455.460/0001-19. 
Item(s): 5 - 6 - 8 - 10 - 13 - 18 - 22. Valor: R$ 21.520,00.

- MARIA L CAMINHA DA SILVA ME. Item(s): 1 - 2 - 7 - 9 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21. CNPJ: 
18.658.386/0001-99. Valor: R$ 24.125,00.

- SIDCLEY COSTA DE FARIAS.CNPJ: 18.802.091/0001-44. Item(s): 3 - 4 - 14 - 20. Valor: R$ 
5.722,00.  

Patos - PB, 20 de Agosto de 2020.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
 Patos - PB, 21 de Agosto de 2020.

 A PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE PATOS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 
suas atribuições legais, R E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão 
Presencial nº 00004/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de material gráfico destinados as 
atividades da Câmara Municipal de Patos/PB; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - MANOEL JANUARIO DOS 
SANTOS FILHO. CNPJ: 14.455.460/0001-19. Item(s): 5 - 6 - 8 - 10 - 13 - 18 - 22. Valor: R$ 21.520,00.

- MARIA L CAMINHA DA SILVA ME. Item(s): 1 - 2 - 7 - 9 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21. CNPJ: 
18.658.386/0001-99. Valor: R$ 24.125,00.

- SIDCLEY COSTA DE FARIAS. CNPJ: 18.802.091/0001-44. Item(s): 3 - 4 - 14 – 20; Valor: R$ 
5.722,00.

VALTIDE PAULINO SANTOS
Presidente

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00004/2020. OBJETO: Aquisição Parcelada de Material 

Gráfico Destinados as Atividades da Câmara Municipal de Patos/PB. NOTIFICAÇÃO: Convoca-
mos as seguintes empresas para no prazo de 03 (três) dias úteis, 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: Manoel Januario dos Santos Filho - CNPJ 14.455.460/0001-
19. Maria L Caminha da Silva ME - CNPJ 18.658.386/0001-99. Sidcley Costa de Farias - CNPJ 
18.802.091/0001-44. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Horácio Nobrega, s/n, Bairro Belo 
Horizonte, nesta cidade de Patos.

Patos - PB, 24 de Agosto de 2020.
VALTIDE PAULINO SANTOS

Presidente

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 0039/2020
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0039/2020, por 

menor preços unitários, com objeto, aquisição de medicamentos. Abertura dia 10/09/2020 às 
13:00 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.
pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 25 de Agosto de 2020
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Pedra Branca 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços Nº 00012/2020

Objeto: Contratação de serviços técnicos.
Vencedoras: MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI -CNPJ 27.428.247/0001-60, 

com valor de 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) mensais e valor global de R$ 19.200,00 (deze-
nove mil e duzentos reais) e a empresa ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO MEI – CNPJ nº 
36.562.942/0001-00 com o valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)  e valor global 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Resolve: HOMOLOGAR e ADJUDICAR, nos termos da Lei 8.666/93. 
Fica desde já convocada para assinar termo contratual. 

Pedra Branca-PB, 25 de Agosto de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

 AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

A Pregoeira Oficial comunica a suspensão do Pregão Presencial nº 00024/2020, que objetiva: 
Aquisição de Peças Automotivas. Justificativa: Em virtude da necessidade de alteração do Termo de 
Referência do Edital.. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB. Telefone: (083) 3390–1110. 
E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 25 de Agosto de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL
AVISO DE CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020
A Presidente da CPL avisa o cancelamento da presente licitação referente Aquisição de equipa-

mentos de informática, mobiliários e ar condicionados destinados à Câmara Municipal. JUSTIFICA-
TIVA: Readequação do Termo de Referência quantos aos produtos, especificações e quantidades.

Pombal - PB, 25 de Agosto de 2020. 
Rozeângela Oliveira Alves

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – PB
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2020
A Prefeitura Municipal de Queimadas – PB, por meio de seu Pregoeiro abaixo transcrita, 

TORNA PÚBLICO que o pedido de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 
024/2020, tempestivamente interposto pela empresa ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA – CNPJ 
12.681.342/0001-01, foi analisado e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE, conforme Ata de 
Julgamento constante nos autos do Processo. Considerando a necessidade de alteração no Edital 
que afeta diretamente a elaboração das propostas, a data de abertura da referida licitação pre-
vista para o dia 26/08/2020 às 10:00 horas, fica adiada para o dia 09/09/2020, no mesmo horário 
inicialmente previsto. Outras informações pelo e-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com.

Queimadas – PB, 25 de agosto de 2020.
Joseneide da Mata Silva Siqueira

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – PB
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2020
A Prefeitura Municipal de Queimadas – PB, por meio de seu Pregoeiro abaixo transcrita, TORNA 

PÚBLICO que o pedido de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2020, 
tempestivamente interposto pela empresa PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – 
CNPJ 35.499.581/0001-32, foi analisado e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE, conforme 
Ata de Julgamento constante nos autos do Processo. Considerando a necessidade de alteração 
no Edital que afeta diretamente a elaboração das propostas, a data de abertura da referida licitação 
prevista para o dia 26/08/2020 às 10:00 horas, fica adiada para o dia 09/09/2020, no mesmo horário 
inicialmente previsto. Outras informações pelo e-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com.

Queimadas – PB, 25 de agosto de 2020.
Joseneide da Mata Silva Siqueira

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – PB
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2020
A Prefeitura Municipal de Queimadas – PB, por meio de seu Pregoeiro abaixo transcrita, 

TORNA PÚBLICO que o pedido de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 
025/2020, tempestivamente interposto pela empresa ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA – CNPJ 
12.681.342/0001-01, foi analisado e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE, conforme Ata de 
Julgamento constante nos autos do Processo. Considerando a necessidade de alteração no Edital 
que afeta diretamente a elaboração das propostas, a data de abertura da referida licitação pre-
vista para o dia 26/08/2020 às 11:30 horas, fica adiada para o dia 09/09/2020, no mesmo horário 
inicialmente previsto. Outras informações pelo e-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com.

Queimadas – PB, 25 de agosto de 2020.
Joseneide da Mata Silva Siqueira 

Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – PB
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2020
A Prefeitura Municipal de Queimadas – PB, por meio de seu Pregoeiro abaixo transcrita, TORNA 

PÚBLICO que o pedido de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2020, 
tempestivamente interposto pela empresa PONTO ÓTICO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – 
CNPJ 35.499.581/0001-32, foi analisado e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE, conforme 
Ata de Julgamento constante nos autos do Processo. Considerando a necessidade de alteração 
no Edital que afeta diretamente a elaboração das propostas, a data de abertura da referida licitação 
prevista para o dia 26/08/2020 às 11:30 horas, fica adiada para o dia 09/09/2020, no mesmo horário 
inicialmente previsto. Outras informações pelo e-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com.

Queimadas – PB, 25 de agosto de 2020.
Joseneide da Mata Silva Siqueira

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA FÍSICA E/OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES 
DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: GILDA FERNANDES LEAL - R$ 10.000,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 25 de Agosto de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU PESSOA JURÍDICA PARA PRES-

TAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2020. DOTAÇÃO: Recursos Previstos no orçamento 
vigente: 02020.04.122.1002.2002 – 02040.04.123.1003.2003 –02050.18.541.0003.2052 
– 02050.20.608.2001.2004 – 02060.12.361.2005.2007 –  02060.12.361.2005.2058 
–02060.12.366.2005.2071 –02060.12.366.2010.2014 –02070.13.392.2011.2015 
–02080.10.302.2015.2022 –02080.10.302.2015.2032 –02090.08.244.2018.2028 
–02100.15.122.2019.2029 – 02110.04.123.1003.2053 –02150.15.541.0003.2064 –ELEMENTO 
DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA FISICA. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo 
Antônio e: CT Nº 00068/2020 - 25.08.20 - GILDA FERNANDES LEAL - R$ 10.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ACESSO A QUADRA COBERTA ESCOLAR PADRÃO FNDE 

NESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00009/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02060 – Secretaria Municipal de 
Educação 12 – Educação 1093 – Construção de Acesso a Quadra Coberta Escolar Padrão FNDE 
4490.51 – Obras e Instalações – Fonte 111. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00069/2020 
- 25.08.20 - NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI - R$ 32.811,07.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00009/2020

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 DV00009/2020, 
que objetiva: CONSTRUÇÃO DE ACESSO A QUADRA COBERTA ESCOLAR PADRÃO FNDE 
NESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NATAL 
JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI - R$ 32.811,07.

Riacho de Santo Antônio - PB, 25 de Agosto de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2020
A Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, através de sua CPL, torna público o resultado 

da licitação Tomada de Preços nº 002/2020, cujo objeto é a aquisição de materiais construção, 
para atender as necessidades de diversas Secretarias do Município de Riachão do Bacamarte. 

EMPRESA VENCEDORA: RFF COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ 
nº 10.649.272/0001-70.

VALOR TOTAL: R$ 288.190,85 (Duzentos e oitenta e oito mil cento e noventa reais e oitenta 
e cinco centavos).

 Riachão do Bacamarte(PB), 25 de agosto de 2020.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE 

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS DAS MÁQUINAS PESADAS PERTECENTES A 

FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00026/2020. DOTAÇÃO: 02.010 SECRETARIA DE GESTÃO Recursos Próprios do Município 
de Remigio: 02.010 SECRETARIA DE GESTÃO 02010 04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO 02.040 SECRETARIA DE SAÚDE 02040 10 301 2002 
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.050 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 02050 12 361 1001 2008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02050 12 361 
1001 2010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB – 40% 02050 12 361 1001 
2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 02050 12 361 1001 2014 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 02050 12 361 1001 2015 MANUTENÇÃO 
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 02.060 SECRETARIA DE TRÂNSITO 02060 26 122 2002 
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRÂNSITO 02.070 SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02070 08 122 2002 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02070 08 243 2002 2026 MANUTENÇÃO 
DO CONSELHO TUTELAR 02.080 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 02080 15 
122 2002 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS 02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02090 20 122 2002 2029 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02090 
20 605 2002 2030 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 02.110 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 02110 10 301 1002 2035 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 02110 10 305 
1002 2037 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGI-
LÂNCIA EM SAÚDE) 02110 10 302 1002 2038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA 
E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 02.120 SECRETARIA DE CULTURA, 
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02120 13 122 2002 2040 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
02.130 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 02130 27 122 2002 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 02140 08 244 1003 2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 02140 08 244 1003 2053 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA 
FAMÍLIA/IGD PBF 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO 4490.52 EQUIPAMENTOS DE MATERIAL 
PERMANENTE FONTE DE RECURSOS: 1001 RECURSOS ORDINARIOS 1111 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 1113 TRANSFERENCIAS 
FUNDEB 40% 1120 TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO–EDUCAÇÃO 1124 OUTRAS TRANSFE-
RÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE 
IMPOSTOS – SAUDE 1214 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO D 1311 TRANSFERENCIAS 
DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio 
e: CT Nº 00182/2020 - 25.08.20 - GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - R$ 54.020,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA 

DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2020. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.010 SECRETARIA DE GESTÃO 02010 
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO 02.040 
SECRETARIA DE SAÚDE 02040 10 301 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE-
CRETARIA DE SAÚDE 02.050 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02050 12 361 1001 2008 MANU-
TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02050 12 361 1001 2010 MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – FUNDEB – 40% 02050 12 361 1001 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO TRANSPORTE ESCOLAR 02050 12 361 1001 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
ENSINO INFANTIL 02050 12 361 1001 2015 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 02.060 SECRETARIA DE TRÂNSITO 02060 26 122 2002 2023 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRÂNSITO 02.070 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 02070 08 122 2002 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02070 08 243 2002 2026 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TU-
TELAR 02.080 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 02080 15 122 2002 2028 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 02.090 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02090 20 122 2002 2029 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02090 20 605 2002 
2030 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 02.110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02110 
10 301 1002 2035 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 02110 10 305 1002 2037 
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA 
EM SAÚDE) 02110 10 302 1002 2038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E 
ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 02.120 SECRETARIA DE CULTURA, 
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02120 13 122 2002 2040 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
02.130 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 02130 27 122 2002 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 02140 08 244 1003 2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 02140 08 244 1003 2053 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA 
FAMÍLIA/IGD PBF 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO 4490.52 EQUIPAMENTOS DE MATERIAL 
PERMANENTE FONTE DE RECURSOS: 1001 RECURSOS ORDINARIOS 1111 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 1113 TRANSFERENCIAS 
FUNDEB 40% 1120 TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO–EDUCAÇÃO 1124 OUTRAS TRANSFE-
RÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE 
IMPOSTOS – SAUDE 1214 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO D 1311 TRANSFERENCIAS 
DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio 
e: CT Nº 00181/2020 - 25.08.20 - GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - R$ 202.246,67.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 08/2020
A Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar no dia 25 de 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, para Construção da Casa de apoio do Município de Sousa na 
capital de João Pessoa/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, 25 de Agosto de 2020.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020
OBJETO: Contratação de Empresa para executar os serviços de melhoria e reforma da Praça 

do Distrito de Bom Jesus no município de São José de Piranhas – PB. LICITANTES CLASSI-
FICADOS CONFORME A PROPOSTA: 1º. COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 
- CNPJ: 11.170.603/0001-58 (Valor: R$ 330.176,07); 2º. JATOBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA - CNPJ: 04.320.189/0001-50 (Valor: R$ 342.382,41) e 3º. DANTAS E LIRA ENGENHARIA, 
CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 27.958.589/0001-91 (Valor R$ 345.607,82). 

LICITANTE DESCLASSIFICADO CONFORME A PROPOSTA:SOMOS CONSTRUCOES EIRELI 
- CNPJ: 35.042.630/0001-03; Item: 7.2 – i. 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, das 07:00 às 13:00h, dias úteis. E-mail: cplsaojosede-
piranhas@gmail.com. 

São José de Piranhas - PB, 25 de Agosto de 2020.
HELDER DE LIMA FREITAS 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto:Aquisição 
de testes rápidos de imunocromatografia (kit completo sar-cov-2 igg/igm e antígenos), para fins de 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus, causador da covid-19, com o objetivo de atender as necessidades do município de 
São José de Piranhas - PB. Reabertura: dia 01de Setembro de 2020 às 09h00 (horário de Brasí-
lia), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Motivo: falha técnica.Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: 
cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 25 de agosto de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2020

RETIFICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a RETIFICAÇÃO da 

licitação sob modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,  assim onde se lê:  Contratação 
de veículo tipo van para transporte de paciente em TFD, com motorista, destinado a Secretaria de 
Saúde do município de São José de Espinharas/PB. Leia-se: Contratação de veículo com motorista 
destinado a secretaria de Saúde do município de São José de Espinharas/PB. Data e horário do 
recebimento das propostas: até às 10:15 horas do dia 08/09/2020. Data e horário do início da dis-
puta: 10:30 horas do dia 08/09/2020. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal de N° 124/2020, 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 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, 25 de Agosto  de 2020.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA VIABILIDADE DE INTERNET – REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALLYSON DINIZ MELO 
EIRELICNPJ: 12.661.847/0001-04 - R$ 32.000,00.

Santo André - PB, 13 de Agosto de 2020
JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS

Prefeito 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VIABILIDADE DE INTERNET – REDE MUN-

DIAL DE COMPUTADORES. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2020. Recursos 
Próprios. VIGÊNCIA: até 14/03/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo 
André e: CT Nº 00036/2020 - 14.08.20 - ALLYSON DINIZ MELO EIRELI CNPJ: 12.661.847/0001-
04- R$ 32.000,00.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020
Torna público que dará continuidade para fases de lances, às 10:00 horas do dia 27 de Agosto 

de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial 00025/2020, no mesmo local da primeira reunião. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3642.1006. E-mail: licitacao@santacecilia.gov.pb.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Cecília - PB, 25 de Agosto de 2020
ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA TRINDADE

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL SAO BENTINHO
AVISO DE EDITAL
Leilão n.º 001/2020

            O MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO/PB torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão de bens 
móveis inservíveis, nº 001/2020 do tipo maior lance (ONLINE E PRESENCIAL SIMULTÂNEOS), que 
será realizado pelo Leiloeiro Oficial o Senhor José Gonçalves Abrantes Filho, JUCEP N.º 011/2015. 
O leilão será realizado no dia 10/09/2020 às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal (Tomando todas 
as medidas de distanciamento entre os participantes e evitando assim aglomerações e disponibi-
lizando produtos de higiene para evitar contaminação do COVID-19). Maiores informações serão 
disponíveis na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal ou com o Leiloeiro Oficial (83) 
99828-7888 ou no site: www.abrantesleiloes.com.

São Bentinho/PB, 25 de agosto de 2020.
Giovana Olímpio

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais Médicos, Fármacos e Odontológicos diversos, 

para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde e seus demais Órgãos [vinculados], 
mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo 
Setor Competente deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00045/2019. 
DOTAÇÃO: Recursos de 2020: 02.05.10.122.1003.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.10.3
01.2018.2.060.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.060.3.3.90.30.00.00.00.00.1214 
02.05.10.301.2018.2.061.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.061.3.3.90.30.00.00.0
0.00.1214 02.05.10.301.2018.2.062.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.062.3.3.90.
30.00.00.00.00.1214 02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.
063.3.3.90.30.00.00.00.00.1214. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00086/2020 - 24.08.20 - M & R 
COMERCIO EIRELI - R$ 168.107,35.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO

 Avisode(a)
NOTIFICAÇÃO

DISPENSA N 05/2020 - COMBATE AO COVID
Torna-se público que,
NOTIFICA-SEa empresa EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO, CNPJ N 33.707.173/0001-

01, que celebrou contato de nº 82/2020, para que no prazo de 05 dias úteis a contar da data de 
circulação dessa notificação, apresentar justificativa pertinente referente ao descumprimento da 
cláusula nona do contrato no que concerne a entrega dos EPI’S solicitados. Alerta-se sobre a possibi-
lidade de aplicações de sansões administrativas doutrinadas pelos artigos 86 e 87 da LF 8.666/1993.

Telefone: (083) ...
Email: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com

Sertãozinho- PB, 25de Agostode 2020.
VALDEY JUNIOR XAVIER CARDOSO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO E ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020
A Pregoeira do Município de Santa Luzia/PB, torna público para conhecimento dos licitantes 

participantes do Processo na modalidade Pregão Presencial nº 00025/2020, após Parecer da 
Assessoria Jurídica do Município, juntado aos autos, sobre a decisão dos recursos apresentados, 
informamos que as razões apresentada no recurso impetrado pela empresa LIMA & AZEVEDO 
CONSULTORIA LTDA, CNPJ N° 27.498.437/0001-53 foi DEFERIDO, alterando-se a decisão 
inicial, ficando o INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, GESTÃO E TREINAMENTOS PARAÍBA LTDA, 
CNPJ N° 34.017.719/0001-57, INABILITADA no referido Processo. Informa ainda que a sessão 
para abertura do Envelope de Habilitação da empresa recorrente ocorrerá no dia 01/09/2020, às 
08:00hs. Maiores Informações, na sala da Comissão de Licitação, das 08:00 às 12:00hs, situada 
na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP 
58.600-000 ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 25 de agosto de 2020.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 11:30 horas do dia 11 de Setembro de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO DE ATIVIDADES MÚLTIPLAS DE 
SANTA MARIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. 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, 25 de Agosto de 2020
ZENON FLORÊNCIO LIMA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada 
Pública de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. Os interessados deverão apresentar envelope contendo 
a documentação e respectiva propositura até as 10:00 horas do dia 11 de Setembro de 2020, na 
sala da referida comissão, sediada na Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB. 
Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo 
envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3352–1122. E-mail: sjtigre@hotmail.com. 

São João do Tigre - PB, 25 de Agosto de 2020
ZENON FLORÊNCIO LIMA
Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Governador Ronaldo Cunha Lima, SN - Centro - São José do Sabugí - PB, às 09:00 horas 
do dia 10 de Setembro de 2020, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto por item, para: Aquisição de Medicamentos 
Éticos, Genericos e Similares, para a distribuição gratuita a população carrente do Municipio, 
atraves da Secretaria de Saúde, conforme receita médica, considerando o maior desconto sobreo 
preço maximo ao consumidor da tabela oficial de medicamentos, revista ABC Farma, Òrgão 
Oficial da Associação Brasileira de Comercio Farmaceutico, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, Mediante Requisição. 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: (83) 34671028. E-mail: prefeitu-
ra@saojosedosabugi.pb.gov.br. Edital: www.saojosedosabugi.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

São José do Sabugí - PB, 24 de Agosto de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 EXTRATO DE CONTRATO
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. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Solânea: 08:00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, 
TRANSPORTES E ESTRADAS – 26.451.2001.1056. ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51.99 – 
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONTRATO DE REPASSE Nº: 895282/2019/MDR/CAIXA. VIGÊNCIA: 
até 20/10/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00245/2020 
- 20.08.20 - GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS - R$ 220.673,07.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Governador Ronaldo Cunha Lima, SN - Centro - São José do Sabugí - PB, às 09:00 horas 
do dia 09 de Setembro de 2020, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: aquisição de gêneros alimentícios des-
tinadas as divrersas secretarias e ao enfrentamento das consequências causadas pela Pandemia 
do COVID–19 para o município de São José do Sabugí/PB, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, de Forma Parcelada. 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: (83) 34671028. E-mail: prefeitu-
ra@saojosedosabugi.pb.gov.br. Edital: www.saojosedosabugi.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

São José do Sabugí - PB, 24 de Agosto de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
REPUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Adauto, 11 - Centro - Serra Redonda - PB, às 10:00 horas do dia 08 de Setembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, com objetivo para: Aquisição 
de medicamentos de A a Z, éticos, genéricos e similares, para a distribuição à população carente 
do município, conforme receita médica, considerando o maior desconto sobre o preço máximo 
ao consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos, revista ABC Farma, órgão oficial 
da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2009. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33994081. 
E-mail: cpl@serraredonda.pb.gov.br. Edital: www.serraredonda.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Serra Redonda. - PB, 25 de Agosto de 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do 
dia 14 de Setembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO 
DE FARDAMENTO E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO E SERVIDO-
RES DA SEMOB DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com.

 Santa Rita - PB, 24 de Agosto de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial
 

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

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020
 OBJETO:CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, RELACIONADOS A: PAGAMENTO, 
COM EXCLUSIVIDADE, DE SALÁRIOS, PROVENTOS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES OU 
EMPREGADOS PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. 

 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, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº021/2020, que 

objetiva:CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, RELACIONADOS A: PAGAMENTO, 
COM EXCLUSIVIDADE, DE SALÁRIOS, PROVENTOS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES 
OU EMPREGADOS PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS,com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a:

 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ: 90.400.888/0001-42
Valor R$: 3.193.969,68

Santa Rita - PB, 25 de agosto de 2020.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 obser-
vadas as disposições da 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; 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 nº00008/2020, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA, PB,com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, a:

 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA
CNPJ: 92.823.764/0001-03
Valor R$: R$ 1.600,00
- ELETROPEÇAS TI COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 16.501.916/0001-65
Valor R$: R$ 3.200,00
- INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 20.795.155/0001-79
Valor R$: R$ 8.199,00
- LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 28.315.329/0001-60
Valor R$: 40.000,00
- VIA LUMEN’S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 08.335.448/0001-78
Valor R$: R$ 40.000,00

Santa Rita - PB, 25 de agosto de 2020.
 MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

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

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2020 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 
SOCIAL NO MUNICIPIO 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 nº00013/2020, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIÁRIO 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNI-
CIPIO DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

 - BARBOSA & SOUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA 
CNPJ: 36.222.508/0001-81
Valor R$: 26.049,90
- ESCRITÓRIO E ARTE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 10.372.487/0001-97
Valor R$: 27.200,00
- GHP S BARRETO
CNPJ: 27.103.616/0001-44
Valor R$: 12.500,00
- VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI
CNPJ: 35.458.953/0001-82
Valor R$: 66.049,70

Santa Rita - PB, 25 de agosto de 2020.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
Comissão de Licitação

Aviso de Licitação
Processo Administrativo nº.139/2020

TOMADA DE PREÇOS nº 013/2020
Objetivo: Contratação dos Serviços de obras Especializadas para PAVIMENTAÇÃO DE DIVER-

SAS RUAS NA COMUNIDADE PÉ DE SERROTE-ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DE VISTA 
SERRANA-PB, conforme termo de referência Anexo I do edital. lei 8666/93.

Reunião: 10 de setembro de 2020 as 08:00hs
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal 

de VISTA SERRANA, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Es-
tado Da Paraíba. de 07:00 as 12:00, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br

Vista Serrana - PB,25 de agosto de 2020
Tamires Pinheiro Xavier
Presidente da Comissão 
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PREFEITURA MUNCIPAL DE VISTA SERRANA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº.022/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.095/2020

A Pregoeira oficial do município de vista serrana torna público que o certame acima identificado, 
que estava SUSPENSO, terá sua reabertura para o dia 03 de setembro de 2020, às 08h30min.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.095/2020,
OBJETO: Aquisição de forma de parcelada de Equipamento informática destinada as atividades de 

todas as Secretarias do município de vista serrana conforme termo de referência em anexo e edital
Informações na sala da Comissão Permanente de Licitação no Endereço Rua João Francisco 

Filho Nº. 236, Centro - segunda a sexta de 07 as 12;00hs E-mail: vistaserranacpl@gmail.com, 
www.tce.gov.pb

VISTA SERRANA-PB, 25 de agosto de 2020
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial /PMVS

PREFEITURA MUNCIPAL DE VISTA SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESECIAL Nº.014/2020 (3º Reunião)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.066/2020

O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta licitação 
para Contratação dos serviços de forma parcelada de confecção de próteses dentárias conforme 
Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012, para atender as atividades da Secretaria de 
Saúde do município conforme termo de referência em anexo e edital A reunião será as 10:00hs do 
dia 10 de setembro de 2020, Informação no endereço da Sala de reuniões da comissão permanente 
de Licitação da prefeitura Municipal de VISTA SERRANA, localizada a Rua João Francisco Filho 
Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, de segunda a sexta de 07 as 12;00hs. 
vistaserranacpl@gmail.com -site www.tce.gov.pb.br, www.vistaserrana.pb.gov.br

Vista Serrana-PB, 25 de agosto de 2020.
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial/PMVS.

ESTADO DA PARAIBA
MUNICIPIO DE VISTA SERRANA 

CNPJ. 09151598/0001-94
RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 078/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Vista Serrana - Paraíba, torna 
público, para conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento de abertura das propostas 
realizada ao dia 13 de julho de 2020, às 10h:30min, na modalidade Tomada de Preços, critério de 
julgamento Menor Preço Global, com fins Contratação dos serviços de execução de obras para, 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E.M.E.F MANOEL CÂNDIDO DE FARIAS, E.M.E.F 
JOÃO FRANCISCO DA SILVA, localizada no Município de Vista Serrana conforme planilha anexo 
ao edital e lei 8666/93 conforme ata da sessão à qual encontra-se na íntegra na sede da Comissão, 
situada à Rua João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, maiores 
informações pelo E-mail, vistaserranacpl@gmail.com, a sessão foi suspensa para que a Sra. Mar-
quesa Marques de Sousa Guedes efetua-se a análise técnica das propostas. Após parecer técnico 
emitido ao dia 30 de julho de 2020 a Comissão de Licitação julgou, classificadas as propostas das 
empresas: JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI, com CNPJ Nº 30.999.688/0001-26, FERREIRA DOS 
SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI com CNPJ Nº. 28.851.670/0001-30, COVALE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI com CNPJ Nº. 11.170.603/0001-58, CARAMURU CONS-
TRUÇÕES E IMOBILIARIA LTDA com CNPJ Nº. 19.293.019/0001-00.Foram julgadas Desclassi-
ficadas as propostas das empresas: TORRES E ANDRADE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA 
com CNPJ nº 21.933.413/0001-07. JUSTIFICATIVA: a planilha orçamentaria apresentou encargos 
sociais com desoneração, composição de custos unitários incorretas.

OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA-ME, com CNPJ Nº. 
26.764.981/0001-81. JUSTIFICATIVA: No que se refere a planilha orçamentaria da ampliação da 
escola João Francisco da Silva no item 4.2 não apresentaram os valores do DBI e valor total. na 
planilha orçamentaria da ampliação da escola Manoel Cândido de Farias no item 4.7 não apresen-
taram os valores com BDI E O VALOR TOTAL.

RENOVAR CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP com CNPJ Nº.19.910.105/0001-06, JUS-
TIFICATIVA: Não apresentou o cálculo de DBI.

CONSTRUTORA HS EIRELI com CNPJ Nº.31.246.932/000142, JUSTIFICATIVA: Não apresentou 
a composição dos encargos sociais.

MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI EPP com CNPJ Nº. 21.645.432/0001-20, JUSTIFICATIVA: 
No que se refere a planilha orçamentaria apresentou encargos sociais incorreto. Composição de 
custos unitários incorretos.

A empresa habilitada que apresentou a proposta classificada com menor preço global (por ordem 
classificatória), de forma a conseguir sagrar-se vencedora, é a empresa: 1º. FERREIRA DOS SAN-
TOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI com CNPJ Nº. 28.851.670/0001-30, no valor global 
R$ 194.211,75 (Cento e noventa e quatro mil duzentos e onze reais e setenta e cinco centavos). 
2º. CARAMURU CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA LTDA com CNPJ Nº. 19.293.019/0001-00no 
valor global R$ 194.377,09 (Cento e noventa e quatro mil trezentos e setenta e sete reais e nove 
centavos), 3º. COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI com CNPJ Nº. 11.170.603/0001-58, 
no valor global R$ 203.699,38 (Duzentos e três mil seiscentos e noventa e nove reais e trinta e oito 
centavos), 4º. JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI, com CNPJ Nº 30.999.688/0001-26 no valor global 
R$ 206.124,58 ( Duzentos e seis mil  cento e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Será efetuado a publicação do resultado de classificação e empresa ganhadora e iniciará a 
contagem dos prazos estabelecidos em Lei, conforme o Art. 109, da Lei nº 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores. Caso não haja manifestação de recursos, o processo seguirá para Adjudicação 
e Homologação.

Informamos que a presença do representante legal é de fundamental importância para a con-
tinuidade dos fatos. sala da CPL, no prédio da Prefeitura Municipal de Vista Serrana, localizada 
a Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, 25 – Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba. 
E-mail, vistaserranacpl@gmail.com,

Vista Serrana – PB  20 de agosto de 2020
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2020.138/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020
O município de Vista Serrana através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para Aquisição Parcelada de caixões e urna funerária com e sem translado destinada á Secretaria 
de Trabalho e Desenvolvimento Social para as pessoas carentes deste município, conforme espe-
cificações constantes no Termo de Referência Anexo I.

 ABERTURA: 08:30hs do dia 10 de setembro de 2020
INFORMAÇÕES: na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura 

Municipal de VISTA SERRANA, localizada a Rua João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA 
SERRANA - Estado da Paraíba -, de 07:00 as 12:00, vistaserranacpl@gmail.com - www.tce.gov.pb

Vista Serrana-PB, 25 de agosto de 2020.
Tamires Pinheiro Xavier
Pregoeira Oficial/MVS

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Comissão de Sindicância
Edital deINTIMAÇÃO nº 39

O presidente da Comissão de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por 
meio da portaria nº 558 de 01 de julhode 2020,publicada no D.O.E. de 24 dejulho de 2020, RESOLVE:

INTIMARo Sr.Ronniery Regis Gomes Francisco, matrícula nº 083.813-6,a comparecer perante 
esta Comissão no dia 03de setembro de 2020, às 08:30h, a fim de participar de AUDIÊNCIA na 
condição deINVESTIGADOno Processo de nº0025308-0/2019,instrução nº 0008148-3/2020,que 
objetiva apurar irregularidades praticadas pela vice gestora da EEEFM ENGENHEIRO JOSÉ D’AVILA 
LINS, pertencente à circunscrição da 1ª Gerência Regional de Ensino.

João Pessoa, 24de agostode 2020
Bela. Nathalyakleidy Luciano Rodrigues
Presidente da Comissão de Sindicância

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Comissão de Sindicância

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 40
A Presidente da Comissão de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 

por meio da Portaria nº 537 de 17 de junho de 2020, publicada no D.O.E de 20 de junho de 2020, 
RESOLVE:

INTIMAR o (a) Sr. (a) Moisés de Sousa Amorim,matrícula nº 88.659-9, a fim de comparecer 
perante esta Comissão no dia 01 de setembrode 2020, às 10h30, com a finalidade de participar de 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de TESTEMUNHA em sede do Processo de Sindicância 
n° 0011774-2/2019, 0012363-6/2020, que objetiva apurar denúncia de supostas irregularidades 
ocorridas na EEEFM Professor Geraldo Lafayete Bezerra, localizada no município de João Pessoa, 
pertencente à circunscrição da 1ª GRE.

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, 24 de agostode 2020
NATHALYA KLEIDY LUCIANO RODRIGUES

Presidente da Comissão de Sindicância

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2020 – UASG 925302                    
            O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 09/09/2020 às 9:00h (nove horas - horário de Brasília) para:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTITUIÇÃO FORMADORA (Forma-
ção Continuada em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS), destinado à Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tecnologia, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N Bloco 3 - 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00688-4
João Pessoa, 25 de agosto de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
 CONVOCAÇÃO 

 PREGÃO ELETRÔNICO N° 109/2020 - UASG 925302                    
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 09/09/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada, destinado 
à  Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ/PB, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, bloco 3 – 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.   

Cadastro CGE Nº 20-00854-8.
João Pessoa, 25 de agosto de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2020 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 09/09/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, 
EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, destinado 
à Secretaria de Estado de Representação Institucional - SERI, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, Bloco 3, 1° Andar, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-01017-6 
                                                                                                         João Pessoa, 25 de agosto de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2020 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 10/09/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DE EQUIPES, destinado à 
Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, Bloco 3, 1° Andar, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-01026-7 
                                                                                                         João Pessoa, 25 de agosto de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2020 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 11/09/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA LIMPEZA E 
MANUTENÇÃO DE PISCINAS, destinado à Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecno-
logia- SEECT, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, Bloco 3, 1° Andar, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-01018-5 
                                                                                                         João Pessoa, 25 de agosto de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COMUNICADO DE FALECIMENTO DE PESSOA NÃO IDENTIFICADO
O Instituto de Polícia Científica do Estado da Paraíba comunica que se encontra nas dependências 

do Núcleo de Medicina Odontologia Legal, NUMOL, da cidade de João Pessoa-PB, um corpo de 
pessoa não reclamada identificada como sendo do nacional Walter Gaudêncio Cavalcante, registrado 
sob o número: 03010104202002422, NIC 2018-5113, sexo, masculino, com idade aproximada de 
68 anos, cor pardo clara, cabelos lisos e grisalhos, estatura 165cm, constituição física boa, sem 
sinais particulares; Falecido em via pública no bairro dos Bancários, nesta Capital. Informações 
adicionais estão disponíveis no NUMOL, sito à Rua Antônio Teotônio S/N, bairro do Cristo Redentor 
da cidade de João Pessoa-PB.

João Pessoa, 24 de agosto de 2020

RÁDIO BORBOREMA S.A. CNPJ Nº 08.811.648/0001-50 - NIRE 25.3.0000344-8 - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Rádio Borborema S.A. (“Com-
panhia”), por meio do seu Conselho de Administração, com base no art. 14 do Estatuto Social da 
Companhia, CONVOCA, por meio do presente Edital, todos os acionistas para a Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada, em segunda convocação, na sede da Companhia, na Rua Venâncio 
Neiva, nº 287, Edif. J Rique, bairro Centro, município de Campina Grande, estado da Paraíba, CEP 
58.100-060, no dia 27 de agosto de 2020, às 17:00 horas, tendo como ordem do dia (i) Aprovação 
das alterações das cláusulas do Estatuto Social da Companhia, especificamente referentes às 
seguintes matérias: (a) extinção do Conselho de Administração, com a consequente destituição 
de todos os seus membros; (b) alteração da estrutura da administração da Companhia; (c) ajustes 
necessários na redação das demais cláusulas do Estatuto Social; e (d) reforma e atualização do 
Estatuto Social; e (e) aprovação da consolidação do novo texto do Estatuto Social; (ii) Eleição dos 
membros da Diretoria da Companhia; e (iii) Autorização para que os administradores da Companhia 
tomem as providências necessárias para a formulação das deliberações tomadas nesta Assembleia. 
Campina Grande, estado da Paraíba, 22 de agosto de 2020. Conselho de Administração da Com-
panhia: Candido Pinheiro Koren de Lima, Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, Candido Pinheiro 
Koren de Lima Júnior, Ana Christina Fontoura Koren de Lima e Geraldo Luciano Mattos Júnior.

AVISO DE LICENÇA
A Transportadora Associada de Gás - TAG, CNPJ nº 06.248.349/0001-23,localizada na Praia do 

Flamengo, 200, 20º andar, Flamengo – Rio de Janeiro/RJ, torna público que requereu ao Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, a renovação da Licença 
de Operação nº 1.112/2012, relativa ao Gasoduto Guamaré-Cabo (Nordestão), de 12” de diâmetro 
e 426,8 km de extensão, que inicia na Estação de Guamaré, localizado no munícipio de Guamaré/
RN e termina na Estação do Cabo, no município de Cabo de Santo Agostinho/PE. Integram a 
instalação, 02 (duas) estações de compressão, 13 (treze) pontos de entrega, 02 (duas) estações 
de regulagem de pressão e a interligação com PR Guamaré II.

Emmanuel Delfosse
Diretor Operacional da TAG

Edital de convocação
O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Beneficiamento de Fibras Vegetais e do Desca-

roçamento de Algodão do Estado da Paraíba - 09141755/0001-80, sito a Av. Anízio Pereira Borges, 
46 CEP 58300580 Centro- Santa Rita - PB. Pelo presente ficam convocados todos os trabalhadores 
da categoria profissional, para participarem de uma assembleia Geral Ordinária que será realizada 
no Sindicato com endereço acima citado no dia 29 de Agosto de 2020 as 10 horas em primeira 
convocação com no mínimo 2/3(dois terço) dos trabalhadores e não havendo quórum a mesma se 
realizará em 2ª e última convocação as 12 horas com qualquer número de trabalhadores presentes, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) leitura do edital de convocação, b) Autorizar a 
Diretoria do Sindicato a promover Acordo Salarial, Convenção, Dissidio Coletivo ou individual de 
Natureza econômica e aprovar a Contribuição Negocial. Santa Rita, 25 de agosto de 2020. João 
Avelino da Silva-Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA,
DOS RECURSOS HÍDRICOS EDO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ERRATA
CONCORRÊNCIA Nº 09/2020
Registro CGE Nº 20-00990-9

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 09/2020.As seguintes alterações no Edital: 

Onde se lê: Leia-se:

26.0 - DA VISITA AOS LOCAIS DE SERVIÇOS
26.0 - DA VISITA AOS LOCAIS DE SERVIÇOS

26.1. Não é exigida a visita aos locais dos 
serviços nesta licitação

29.0 - DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
29.0 - DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO

29.1 - Não será admitida a participação de 
consórcio nesta licitação

João Pessoa, 25 de agosto de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juarez Távora - PB
Rua: José Mendes Sobrinho, S/N – Juarez Távora – PB. CEP: 58387-000 

CNPJ: 09.072.588/0001-63
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juarez Távora – PB, no 

dia 24 de outubro de 2020, no período das 08:00h às 16:00h, em sua sede situada á Rua José 
Mendes Sobrinho, S/N – Juarez Távora – PB, para composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal, 
Delegados(as) Representantes Titulares e Suplentes junto a Federação dos Trabalhadores Rurais 
Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba – FETAG-PB, devendo o registro de 
chapas ser apresentado na Secretaria do STR, no horário 07:00h as 12:00 horas, no período de 15 
(QUINZE) dias, a contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-
-se afixado na Sede do Sindicato, na Câmara Municipal, na Cooperativa Mista Agro artesanal e na 
Casa Lotérica deste Município. 

Juarez Távora - PB, 26 de agosto de 2020.
JOSÉ GERALDO DE ARAÚJO FERREIRA

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente da COOPED – Cooperativa dos Pediatras da Paraíba - CNPJ nº 04.584.679/0001-
64), no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os senhores cooperados, atualmente em 
número de 250 (duzentos e cinquenta) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ter lugar 
na sede da Cooperativa (Rua João Domingos, nº 91 – Miramar, João Pessoa – PB, CEP: 58.043-
010), no próximo dia 11/09/2020, às 18:00h em primeira convocação, com a presença de 2/3 
(dois terços) dos cooperados em condições de votar; às 19:00h, em segunda convocação, com a 
presença de metade mais um dos cooperados em condições de votar; ou às 20:00h, em terceira e 
última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados em condições de votar.

ORDEM DO DIA
1. Apreciação do relatório de atividades, prestação de contas e balanço geral do exercício de 

2019, acompanhada do parecer do conselho fiscal, compreendendo o relatório de gestão, balanço 
patrimonial geral e demonstrativos contábeis;

2. Destinação das sobras apuradas ou das perdas do exercício de 2019;
3. Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;
4. Outros assuntos de interesse social.
Obs.: As inscrições das chapas para os cargos do Conselho Fiscal deverão ser feitas na sede 

desta Cooperativa até às 18:00 horas do dia 05 de setembro de 2020.
João Pessoa/PB, 25 de agosto de 2020.

Maria do Socorro Araújo Serrano de Oliveira 
PRESIDENTE DA COOPED - PB

GLAUCO ANTÔNIO DE AZEVEDO MORAIS, CPF:980.105.654-15, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação 
paraResidencial Unifamiliar, situadono Lote 34, Quadra 04, Loteamento Alamoana, Cabedelo-PB

LAMARCK MEIRA ARAÚJO CPF: 036.668.874-06, torna público que REQUEREU da SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo - PB LICENÇA DE OPERAÇÃO 
PMC  para CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR situado à BR. 230 KM 9 CONDOMINIO 
BOSQUE DE INTERMARES QD ‘A’ LT 21, AMAZONA PARK – CABEDELO – PB.

COOPERATIVA DE TRANSPORTE E TURISMO DA PARAIBA – EXTREMO
Av. Nego, nº 200, sala 111, Tambaú João Pessoa/PB 

CNPJ 08.613.222/0001-91         NIRE  2500007453                 
ERRATA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Prezados Cooperados,
A Cooperativa de Transporte e Turismo da Paraíba-EXTREMO vem Retificar o Edital de Convo-

cação da AGO, publicado no dia 13 de agosto de 2020 pág. 20 do jornal A UNIÃO, para dele fazer 
constar a alteração abaixo indicada:

Da modalidade da AGO:
- Onde se lê:Assembleia Geral Ordinária Virtual;
- Leia-se: Assembleia Geral Ordinária;
Da data de realização:
- Onde se lê: a ser realizada no dia 30 de agosto de 2020;
- Leia-se: a ser realizada no dia 14 de setembro de 2020;
Os demais itens, como: nº de cooperados convocados, local de realização, convocações e horá-

rios, e ordem do dia (pauta da AGO)constantes no edital de convocação, permanecem inalterados. 
João Pessoa, 21de Agosto 2020.

ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA
Presidente
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