
Reforma tributária prevê a 
unificação de PIS e Cofins
Proposta do Governo foi entregue, ontem, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Congresso Nacional. Página 14
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Museu Casa do Artista Popular, localizado na Praça da Independência, abriga mais de 1,5 mil peças do artesanato produzido em todas as regiões do Estado. Página 8

Obras da Casa do Artista Popular serão retomadas

Foto: Secom-PB

Gestores de saúde, no Estado e de Municípios, avaliam o Plano de 
Contingência para o coronavírus na Paraíba. Página 3

NA PARAÍBA

A crise em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

68.844
2.166.532

14.845.978

1.558
81.597

613.879
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS

Justiça Eleitoral na Paraíba orienta eleitor para que use 
máscara e leve caneta no dia da eleição. Página 13

Reabertura de bares, restaurantes e academias está na 
próxima etapa de flexibilização de João Pessoa. Página 5
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Agende sua doação no
whatsapp do Hemocentro
(83) 3133-3465
De segunda à sexta-feira
das 8h às 16h EMPRESA PARAIBANA

DE COMUNICAÇÃO

Paraíba

A sanfona silencia
4 Morre, aos 72 anos, vítima de um câncer, 

o cantor e compositor Pinto do Acordeon, 
um dos últimos sanfoneiros “raiz” da Paraíba

4 O legado do autor de “Neném mulher”

4 A herança musical deixada 
para os filhos e netos

4 A inspiração para a nova geração

Páginas 9, 10 e 12

127 anos - PaTRIMÔnIo Da PaRaÍBa 
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Esportes

Jacaré de 1,5 metro é 
capturado nos Bancários

Belo só precisa de um
empate em jogo na Bahia

Shoppings têm aglomerações 
e pessoas sem máscaras

Câmara aprova em primeiro 
turno a lei do novo Fundeb

Animal da espécie papo-amarelo estava na calçada
da avenida principal do bairro. Página 7

Botafogo da Paraíba enfrenta o Vitória, em Feira de 
Santana, por uma vaga na Copa do Nordeste. Página 16

A constatação foi feita pelo Procon-PB, que fiscalizou 
267 estabelecimentos em João Pessoa. Página 5

Texto-base da proposta aumenta o valor do fundo, que 
ajuda a manter escolas e pagar professores. Página 4
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As situações de emergência demandam muito discer-
nimento das pessoas, notadamente em assuntos que en-
volvem dinheiro, para evitar que caiam em armadilhas 
travestidas de planos salvacionistas. Ajuda financeira é 
bem-vinda quando as intenções são boas. Ocorre que há 
oportunistas de olho no bolso alheio, e é preciso ter cuida-
do para não cair em contos do vigário.

Quem anda pelas ruas centrais das cidades é assediado 
constantemente por vendedores de empréstimos consigna-
dos. Às vezes, dezenas de milhares de reais são prometidas 
para cair na conta no mesmo dia da assinatura do contrato. É 
o tal ouro de tolo. Se não refletir, o dinheiro entra na conta e o 
tomador do empréstimo cai para trás, ao ver o saldo devedor.  

Os bancos que operam no Brasil iniciaram, há poucos dias, 
uma campanha de empréstimo de dinheiro para pessoas de 
algum modo prejudicadas pela pandemia. Pequenos empre-
sários, por exemplo. Oferecem supostos juros abaixo dos co-
brados no mercado e pedem em troca, a título de garantia, 
apenas um imóvel de quem lhes pede dinheiro emprestado.

É preciso muita calma nesta hora. Antes de tudo, certificar-
-se se há mesmo necessidade de pegar dinheiro emprestado; se 
não há outra saída, para evitar o endividamento. Se não houver 
jeito, vale uma análise minuciosa do contrato, para saber se os 
juros estão mesmo baixos ou se estão camuflados. Por último, 
pensar dez vezes mais antes de empenhar o imóvel.

As normas para quem pega dinheiro emprestado em al-
gumas instituições bancárias são draconianas. Se não puder 
quitar as prestações, talvez o contratante perca o imóvel em 
tempo relativamente curto. Quem tem apenas uma casa ou 
apartamento deve ter muita cautela antes de empenhar o 
imóvel, sob pena de ficar devendo e morar de aluguel.

A usura é própria do sistema bancário. Quem ler “Cri-
me e Castigo”, de Dostoiévski, saberá que a meta do banco 
é o lucro. A velha agiota do romance do autor russo, na 
opinião do tradutor Paulo Bezerra, “representa, na micro-
estrutura social, o mesmo papel da caixa de penhor dos 
bancos”. Portanto, deve-se pensar bastante, antes de sa-
car esse dinheiro no caixa.

Cautela

CONTATOS: uniaogovpb@gmail.com  REDAÇÃO: (83) 3218-6539/3218-6509

Peixinho ou Peixe Grande?

Artigo Anne K
anne@institutok.cc  | Colaboradora

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

David Lynch começa o seu livro Em 
Águas Profundas de forma metafórica: “Se 
você quer pegar um peixinho, pode ficar em 
águas rasas. Mas se quer um peixe grande, 
terá que pescar em águas profundas”. 

Estamos no século XXI, e o psiquiatra 
Augusto Cury citou, em uma de suas entre-
vistas, que, nos dias de hoje, uma criança de 
sete anos tem mais informação do que um 
imperador romano.

Você pode estar se perguntando: O que 
a metáfora dos peixes tem a ver com as nos-
sas crianças?

O neurobiólogo alemão 
Gerhardt Hüter afirma, em 
suas falas, que devemos ob-
servar os nosso filhos, para 
ajudá-los a descobrir os seus 
talentos. Os talentos preci-
sam ser estimulados, caso 
contrário serão atrofiados. 
Se eu crio condições para 
que alguém desenvolva um 
talento nato, este pode ser aprofundado.

Na nossa sociedade, com o bombar-
deio de informações a que somos expostos, 
parece paradoxo esse processo lento de ob-
servar, criar condições e estimular, quando 
temos acesso a várias soluções prontas.

Muitas pessoas confundem o observar 
com o sobrecarregar. Eu conheço uma crian-
ça que, aos nove anos de idade, faz ou fez 
aulas de inglês, dança, fotografia, hipismo, 
canto, balé e culinária. O perigo de ser tão 
estimulado, por atividades terceirizadas, é 

que a observação de um terceiro sobre essa 
criança pode ser apenas uma interpretação, 
e não um talento nato.

Hüter defende que os talentos devem 
ser observados em atividades do dia a dia. 
Uma criança, ao abrir o armário da cozinha, 
pode externalizar diversos comportamen-
tos: Ela pode arrumar tudo, bagunçar tudo, 
contar tudo, reorganizar de forma otimiza-
da, etc. Um talento se revela nas coisas sim-
ples, sem interpretações de terceiros.

A pergunta implícita na fala do cineas-
ta Lynch é: O que motiva 
alguém a querer pescar 
um Peixe Grande, a querer 
aprofundar em algo? 

Se nos dias de hoje, 
com tantas opções de en-
tretenimento, decidir se 
aprofundar é sinônimo de 
ter um propósito. Ter um 
propósito requer tempo, 
amor e identificação com 

algo maior.
O convite é focar no que é importante, 

no que você é bom, onde você pode fazer a 
diferença. E, só você consegue saber onde 
você pode fazer a excelência. Se observe. 
Cale. Ouça. Sinta. Seja. Seja mais você, menos 
o que se espera de você. Quanto mais próxi-
mo da sua essência estiver, mais pessoas da 
sua tribo você vai atrair, e vai se sentir como 
é estar em águas profundas... e quem sabe 
os Peixes Grandes não se aproximarão, aos 
poucos?
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De Matinhas
Quem fala? – insisti. Só disse que 

era de Matinhas, ouvi bem. Tento 
lembrar alguma amizade. Na minha 
memória, Matinhas do coronel Eu-
frásio das histórias de doutor Ramos, 
pai de Teócrito e Wills Leal. Matinhas 
de Artur Moura, desembargador sau-
doso que elevou sua terra, antigo 
distrito de Alagoa Nova, a culminân-
cias de civilidade e educação que, nos 
tempos atuais, um Almeida Prado de 
São Paulo ou de Santos está longe de 
alcançar, como se viu na cena de in-
digência moral de um desembargador 
no trato com a autoridade do guarda 
municipal. O guarda saindo com mui-
to mais autoridade. 

Matinhas, um 
burgo escondido à 
mão direita de quem 
vai de Campina a Ala-
goa Nova. Muito bem 
escondida por sobras 
ainda fechadas da 
mata verde-escuro a 
protegerem os sítios 
de laranja tangerina, 
hoje o grande meio 
de vida  da terra. 

Como cidade e município, Mati-
nhas é uma invenção de registro recen-
te. O que ela realmente é, ao contrário 
do que significa o topônimo primitivo 
(Caa-mirim, cau-mirim, mato pequeno 
no Dicionário de Coriolano) é um ar-
voredo denso e grande entre montes 
sucessivos da Borborema brejeira. O 
acesso, pavimentado desde o governo 
passado, era um túnel fechado de mu-
lungus e imburanas no tempo em que 
fui destacado para participar do seu 
recenseamento em 1950. Fazia extre-
ma com o Geraldo, latifúndio dos Ta-
vares Cavalcanti, um terço de cana e 
os outros dois de capoeira e mata.

Na cabeça da rua, a capela de São 
Sebastião. 

Pequenina mas de um povo que 
se destacava na escolha de deputados 
como Ascendino Moura, na medicina 
solidáriado irmão Virginio, consa-
grado na galeria dos benfeitores de 
Campina Grande. Artur, o irmão mais 
novo, viria ser presidente modelar do 
Tribunal de Justiça da Paraíba. 

Na cabeça do recenseador, um 
jovem de 17 anos, custava acreditar 
que em palco tão pequeno, escondido 
da estrada, num sol de tanta ameni-
dade, coubesse a tragédia do coronel 
Eufrásio Câmara, chefe político ataca-
do a faca em plena feira, o criminoso 

irrompendo de entre 
os fereiros. D. An-
tonina, minha mãe, 
por pouco não tes-
temunhara, hóspe-
de de uma parenta. 
Aos 90 anos, quando 
morreu, ainda falava 
desse tumulto que 
tanto a impressio-
nou, mocinha. 

Na campanha de José Américo, 
em 1950, subi no palanque de Mati-
nhas, uma carroceria de caminhão, 
para representar, à boca da noite, a 
mocidade alagoa-novense. Matinhas 
quase inteira de Argemiro, não passei 
das primeiras palavras, abafado pela 
vaia e um grito agudo que levou meu 
público (ou o que estava ali para isso) 
a cair na risada: “Quem gosta de nego 
é onça!”. Não me lembro se desci ou me 
desceram, nessa experiência inaugu-
ral como orador.  

Passamos por lá o ano passado, 
com os irmãos Teócrito e Wills Leal, 
na onda dos “caminhos do frio”. De 
quem, esse telefonema? 

 Matinhas, um burgo escondido 
à mão direita de quem vai de 

Campina a Alagoa Nova. Muito bem 
escondida por sobras ainda fechadas 

da mata verde-escuro.   

 Se nos dias de hoje, 
com tantas opções de 

entretenimento, decidir se 
aprofundar é sinônimo de 

ter um propósito.   

Foto: Getty Images
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Prevenção à covid-19 foi analisada durante reunião dos secretários de Saúde do Estado, de João Pessoa, Campina e Patos

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) promoveu, na ma-
nhã ontem, uma reunião com 
os secretários municipais de 
saúde de João Pessoa, Campina 
Grande e Patos, locais sedes de 
Macrorregião. A agenda teve o 
objetivo de analisar o cenário 
atual da pandemia do novo co-
ronavírus na Paraíba e discutir 
o momento de flexibilização que 
está ocorrendo no Estado. 

De início, foi apresentada 
uma análise de como a Paraíba 
vem enfrentando a Covid-19, 
qual a situação atual e um com-
parativo com o cenário nacional. 
O secretário executivo de Ges-
tão de Rede Unidades de Saúde, 
Daniel Beltrammi, frisou que o 
Estado não superou nenhum 
dia, durante os quatro meses de 
pandemia, a ocupação hospita-
lar acima de 95%. Ele explicou 
que este controle é resultado da 
gestão e execução do Plano de 
Contingência, em execução des-
de o final de fevereiro. Beltram-
mi afirma que, quando foi preci-
so esticar, o plano conseguiu dar 

respostas positivas.
A agenda seguiu com a 

discussão das ações que serão 
tomadas daqui para frente com 
o plano do Novo Normal Paraí-
ba e a flexibilização de alguns 
serviços. De acordo com o se-
cretário de Saúde da Paraíba, 
Geraldo Medeiros, este é um 
momento crucial para ter da-
dos mais fidedignos. Para ele, 
é fundamental a vigilância dos 
municípios agilizar a notifica-
ção no sistema para que se faça 
um monitoramento da evolu-
ção do vírus no Estado.  

“Possivelmente até o final 
de julho vamos entender com 
clareza o que acontece quan-
do abre comércio e transporte. 
Nós temos que ter toda a cau-
tela em relação ao retorno da 
população às atividades habi-
tuais e é fundamental que a so-
ciedade paraibana entenda que 
neste momento nós temos que 
flexibilizar com lentidão, cuida-
do, para que nós não tenhamos 
uma segunda onda refletindo 
no Estado e ocupando com 

celeridade os leitos de nossas 
UTIs com a iminência de um 
colapso”, observa.

O secretário de Saúde de 
Campina Grande, Felipe Reul, 
destacou a importância do en-
contro como forma de avalia-
ção dos números desde o iní-
cio da pandemia até o cenário 
atual. Para ele, é importante 
manter o equilíbrio, especial-
mente com a ajuda da popu-
lação, para que não se perca o 
controle da doença. 

Já o secretário munici-
pal de Saúde de João Pessoa, 
Adalberto Fulgêncio, pontuou 
a importância do trabalho da 
Regulação Estadual no combate 
à covid-19 e afirmou que este 
será um legado deixado pela 
pandemia. Para ele, se a gestão 
puder aprender com as agonias 
e sofrimentos causados pela 
pandemia e sintetizar os lega-
dos, ela poderá trazer para o 
SUS na Paraíba a experiência de 
consolidar a regulação estadual 
para outras enfermidades. Além 
disso, ele avaliou como positi-

Gestores de saúde avaliam o 
Plano de Contingência da PB

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Embora a Justiça Eleitoral exija 
a apresentação de Plano de Go-
verno, o candidato, caso tenha 
êxito nas urnas, não é obrigado a 
cumprir o que prometera. Deve-
ria, opino eu, haver obrigatorie-
dade quanto à implementação 
das propostas. E o documento 
deveria ter sugestões detalha-
das, não propostas genéricas, 
tipo ‘construir mais escolas’, sem 
nenhum aprofundamento.

Sem aprofundamento
Algumas pessoas não sabem, 
mas o Plano de Governo in-
tegra a lista de documentos 
obrigatórios exigidos pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
quando do registro da candi-
datura. Essa obrigatoriedade 
foi incluída na Lei das Eleições 
(Lei 9.504/97), em 2009. Es-
tabelece que o pedido de re-
gistro deve conter “propostas 
defendidas pelo candidato”.  

Perguntou-se ao pré-candidato do 
Democratas a prefeito de João Pessoa, 
Raoni Mendes, sobre o que distingue 
sua proposta de gestão da dos outros 
pré-candidatos: “Temos um Plano de 
Metas, não um Plano de Governo”, 
sentenciou. E qual a diferença? “O Pla-
no de Metas não é baseado na subje-
tividade. Detalhamos quando, como e 
onde gastar [os recursos públicos]”.

“Quando e como gaStar”

preSidente do podemoS diz Que deSconhece acordo

para apoio do pp à pré-candidatura de ana cláudia

plano é obrigatório

Entrevistei ontem o presidente do Podemos na Paraíba, Galego do Leite, a respeito da infor-
mação registrada por sites segundo a qual o deputado federal Aguinaldo Ribeiro teria pro-
posto acordo para apoiar a pré-candidata Ana Cláudia Vital do Rêgo (foto), em Campina 
Grande, e indicação do candidato a vice. “Creio que seja fake”, afirmou, “eles [o PP] já têm 
o atual vice [Enivaldo Ribeiro] e devem permanecer assim”. Eu insisti: ‘Não existe nenhuma 
conversa nesse sentido?’. O dirigente valeu-se de uma expressão popular para negar qual-
quer tipo de diálogo entre Podemos e PP, na ‘Rainha da Borborema’: “Nadica de nada”. De 
acordo com as informações que reverberaram também em emissoras de rádio, o acordo 

proposto por Aguinaldo Ribeiro passaria pelo apoio do grupo político do governador 
João Azevêdo (Cidadania) à candidatura de Cícero Lucena (PP), em João Pessoa. Uma 
coisa é certa: em política, não se fecha portas para apoio, exceto se existir uma in-
compatibilidade flagrante entre os grupos, o que, no caso de Campina Grande e 
João Pessoa, parece não existir. Como afirmei, domingo passado, esta semana 
deverá ser recheada de especulações, ao tempo em que ocorrerão reuniões de 

lideranças partidárias com vistas às definições nas duas cidades.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Do procurador jurídico da Câmara Munici-
pal de Bayeux, Delosmar Neto, reafirmando 
ontem que, na eleição indireta para prefeito 
do município, em agosto, eleitores poderam 
concorrer: “Qualquer eleitor que esteja no 
gozo de seus direitos políticos, pode dispu-
tar a eleição. Agora, apenas os vereadores 
têm direito a votar”. 

eleitor pode diSputar a eleição
em bayeux, reforça procurador

Viabilizando-Se

“pau mandado”

Ex-secretária de Educação de João Pessoa e pré-
-candidata a prefeita, Edilma Freire (PV) ganhou 
apoio de auxiliar importante do prefeito Luciano 
Cartaxo (PV): o secretário de Desenvolvimento 
Urbano, Zennedy Bezerra. No Instagram, disse 
que ela é “gestora sensível e responsável”. A pré-
-candidatura dela está se viabilizando mais rápi-
do dentro do grupo, que tem outros postulantes.  

Diego Tavares, pré-candidatos a prefeito de João 
Pessoa pelo grupo do prefeito Cartaxo, foi escalado, 
digamos assim, para rebater críticas do pré-candida-
to Ruy Carneiro (PSDB), para quem o prefeito estaria 
querendo eleger um “pau mandado”. Para Tavares, 
o tucano “tem trauma de 2014”, porque “diziam que 
ele era pau mandado do prefeito [Cícero Lucena]”.  
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A tradicional festa de 
Ano Novo na orla de João 
Pessoa pode não aconte-
cer este ano em razão da 
pandemia do novo corona-
vírus. Devido às recomen-
dações da Organização 
Mundial de Saúde e outros 
órgãos sanitários, aglome-
rações de pequeno, médio 
ou grande porte não estão 
autorizadas enquanto não 
houver vacina para preve-
nir o contágio da covid-19.

A determinação do 
cancelamento ainda não 
existe, conforme explicou 

Maurício Burity, presiden-
te da Fundação Cultural de 
João Pessoa (Funjope), mas 
a realização do réveillon 
paraibano está condicio-
nada à vacina da covid-19. 
“Evidentemente que, se 
surgir a vacina – e todos 
os brasileiros já tenham 
tomado – e der tempo, se 
tiver pelo menos uns dois 
meses a 40 dias antes, dá 
pra ter o réveillon ainda. 
Até com dois meses de an-
tecedência dá pra se plane-
jar um réveillon”, enfatizou.

O presidente da Fun-
jope ainda destacou que há 
esperança de que se tenha 
em breve a vacina, mas o 

que sabe-se com certeza é 
de que o que existe de pos-
síveis vacinas estão em fase 
de teste. “O que sabemos 
através da grande mídia é 
que a vacina está sendo tes-
tada. Mas, de teste até que 
ela seja, de fato, fabricada 
e distribuída para todos 
os brasileiros é um outro 
tempo e esse tempo ainda 
a gente não sabe, essa é a 
grande situação”, disse.

Algumas capitais bra-
sileiras já anunciaram o 
cancelamento das festivi-
dades de virada de ano, 
como São Paulo e Rio de 
Janeiro. O prefeito da ca-
pital paulista, Bruno Co-

vas, anunciou na última 
semana o cancelamento 
do réveillon da Avenida 
Paulista. A tradicional fes-
ta de réveillon carioca, que 
acontece em Copacabana, 
também não acontecerá 
esse ano. 

Além do réveillon, as 
comemorações carnavales-
cas também correm risco 
de não acontecerem em 
2021 devido à pandemia da 
covid-19. Em São Paulo, a 
Prefeitura estuda a possibi-
lidade de adiar; bem como 
o habitual carnaval de Sal-
vador, na Bahia, que está 
previsto para acontecer em 
julho do ano que vem.

JP pode ter réveillon cancelado devido à covid-19

Tradicional festa da virada do Ano Novo acontece na orla, no Busto de Tamandaré

Foto: Marcus Antonius

Na reunião promovida pela SES, ocorreram avaliações sobre ocupação de leitos e as medidas de retomada das atividades

Foto: Secom-PB

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

vo o enfrentamento da doença 
na Paraíba. “A síntese é que não 
faltou e nem falta assistência na 
atenção básica, nem na atenção 
especializada e nem na atenção 
hospitalar”, destaca. 

Geraldo Medeiros reforçou 

o cuidado que se deve ter com 
a abertura para não jogar fora 
todo o esforço feito e trabalho 
realizado até o momento. “O re-
sumo dessa reunião é esse, hou-
ve um consenso dos três secre-
tários e juntamente com a SES 

da necessidade desse trabalho 
em conjunto, independente de 
viés político e que tenha um só 
objetivo: contemplar a socieda-
de paraibana com a assistência à 
saúde que não permita o colap-
so da rede”, completa.  



Promotor e engenheiro do órgão inspecionaram, junto com técnicos da prefeitura, trecho da faixa de areia que está cheio de pedras 

O Ministério Público 
da Paraíba está apurando o 
caso de dispersão de rochas 
e detritos de concreto na fai-
xa de areia da Praia do Cabo 
Branco, em João Pessoa. Na 
manhã de ontem, o 43º pro-
motor de Justiça, com atri-
buições na defesa do meio 
ambiente e do patrimônio 
social, Carlos Romero Paulo 
Neto, e o engenheiro ambien-
tal do MPPB, Caio Sampaio, 
realizaram uma inspeção no 
local, constatando os danos 
paisagísticos e urbanísticos. 
O inquérito civil instaurado 
tem o objetivo de investigar 
as causas e buscar possíveis 
reparações.

De acordo com Carlos 
Romero Paulo Neto, o ato 
de inspeção é uma etapa do 
inquérito civil em andamen-
to e, para acompanhamen-
to de sua realização, foram 
facultadas as presenças de 
interessados em geral, den-
tre os quais compareceram 
moradores da área e repre-
sentantes da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) e 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB). Também es-
tiveram no local, represen-
tantes da Prefeitura de João 
Pessoa, como a secretária 

de Infraestrutura, Sachenka 
da Hora, e o coordenador 
da Defesa Civil, Noé Estre-
la, além de suas respectivas 
equipes técnicas.

“Por parte do Ministério 
Público, houve a constatação 
do fato, configurando-se, in-
clusive, prejuízos paisagísti-
cos, em face da alteração da 
característica de praia pre-
dominantemente arenosa, e 
também urbanísticos, tendo 
em vista a afetação do apro-
veitamento da área por ba-
nhistas em razão dos obstá-
culos pedregosos”, relatou o 
promotor de Justiça.

Possíveis causas
Ainda de acordo com 

Carlo Romero Paulo Neto, 
com relação às causas, a 
primeira hipótese investiga-
da, defendida pelos repre-
sentantes da Prefeitura, é a 
de que o espalhamento das 
rochas e detritos se deve à 
ruptura de gabiões existen-
tes no local por falta de ma-
nutenção regular. A outra hi-
pótese, de maior gravidade e 
complexidade, é a de que tal 
causa estaria conjugada com 
a perda de sedimentos de 
areia provocando um rebai-
xamento do relevo e aflora-

mento do substrato rochoso 
do solo.

“Esta última hipótese 
implica apurar-se possível 
relação do fato com a obra 
pública de contenção da 
erosão da barreira do Cabo 
Branco, realizada pela Pre-
feitura de João Pessoa nas 
proximidades do local e que 
pode ter afetado a dinâmica 
das marés, a ponto de inter-
ferir na reposição natural 
dos sedimentos de areia na 
localidade”, ressaltou o pro-
motor de Justiça.

O representante do Mi-
nistério Público adiantou 
que os próximos passos da 
investigação consistirão na 
requisição de aportes técni-
cos e documentos. “Os apor-
tes e documentos servirão 
para a verificação de regula-
ridade da obra pública (reali-
zada na falésia), apurando-se 
à luz dos documentos legais 
inerentes à obra se o fato em 
questão estava contempla-
do por estudos e projetos 
legalmente exigidos como 
impacto potencial e sanável 
decorrente da intervenção 
representada pela obra ou 
mesmo se se trata de dano 
decorrente de possível des-
vio do projeto”, explicou.

MP vistoria Cabo Branco e 
constata dano paisagístico
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A prefeitura de Patos 
exonerou ontem todos 
os servidores comissio-
nados da administração 
municipal. O decreto de 
número 41/2020  foi pu-
blicado no Diário Oficial 
do Município de Patos e 
através do site da gestão 
municipal. A medida é 
válida a partir de hoje. 

O texto com a decisão 
informa que “o decreto n° 
41/2020 que exonera, a 
partir desta quarta-feira, 
dia 22, por coletividade, 
os cargos comissionados 
da administração muni-
cipal”.

O decreto está assi-
nado por Antônio Ivanes 
de Lacerda, prefeito inte-
rino de Patos. 

De acordo com o Se-
cretário de Administra-
ção do Município de Pa-

tos, Leônidas Dias, não 
serão alcançados no de-
creto alguns setores con-
siderados de necessidade 
pública. 

Conforme o artigo, 
“em razão de necessida-
de do serviço público, 
não serão exonerados os 
ecretários, secretários 
adjuntos e superinten-
dentes do Instituto de 
Previdência de Patos (Pa-
tosPrev), Superintendên-
cia de Transporte e Trân-
sito (STTrans) e Procon 
Municipal”. 

Além destes, também 
não serão exonerados 
servidores comissiona-
dos de setores conside-
rados estratégicos da ad-
ministração. No caso, os 
funcionários que ocupam 
atribuições das Comis-
sões de Licitação, Tesou-

raria, Direção do DAT e 
Coordenação de Comu-
nicação não serão atingi-
dos pela medida.

O secretário Leôni-
das Dias informou em 
nota publicada na noi-
te de ontem no site da 
Prefeitura Municipal 
de Patos que “o decreto 
visa uma reformulação 
administrativa, uma rea-
dequação dos cargos no 
quadro do município”, 
afirmou o Secretário, po-
rém, ser dar maiores de-
talhes de como será fei-
ta essa readequação ou 
quando esta ocorrerá.

A nota não informou 
quantos servidores fo-
ram atingidos pelo decre-
to de exoneração. Tam-
bém não indica se haverá 
extinção ou criação de 
novos cargos. 

Prefeitura de Patos exonera 
os servidores comissionados 

Paraíba confirma 1.164 novos 
casos de contágio pela covid-19

Com sistema de notifica-
ção de casos normalizado, a 
Paraíba volta a registrar um 
alto número de novos casos 
confirmados de contamina-
ção pelo novo coronavírus. 
Ontem o Estado registrou 
novos 1.164 casos, chegan-
do a 68.844 no total. Desses, 
1.558 foram vítimas da doen-
ça e 25.028 se recuperaram. 
A Paraíba segue com 221 das 
223 cidades com casos con-
firmados para a doença. 

Com 202.723 testes para 
o diagnóstico da covid-19 
realizados e distribuídos em 
todos os municípios, o Esta-
do mantém a média de 2,2% 
de taxa de letalidade devido 
a alta testagem e reforço nas 
condições médicas da rede 
pública de saúde. De acordo 
com informações do Comitê 
Científico do Consórcio Nor-
deste, a Paraíba tem duas ci-

dades no ranking de maior in-
cidência da doença na região. 
João Pessoa aparece em sexto 
com  18.002 casos de pessoas 
contaminadas e letalidade de 
2,94% e Campina Grande em 
11º com 9.196 casos e 2,22% 
de letalidade. 

Mais 41 óbitos foram 
confirmados em decorrência 
do agravamento da doença 
ontem. Entre os números, 
quatro mortes aconteceram 
entre a segunda-feira e a ter-
ça-feira, uma entre domingo e 
ontem e os demais entre 5 de 
maio e 18 de julho. As vítimas 
eram de João Pessoa (11), 
Cabedelo (4), Santa Rita, Ba-
yeux, Mamanguape,  Campina 
Grande, Guarabira, Manaíra 
(2 cada), Pitimbu, Gado Bra-
vo, Damião, Pedras de Fogo, 
Quixaba, Serra Branca, Ingá, 
Jericó, Itapororoca, Casseren-
gue, Lagoa Seca, Queimadas, 
Cuitegi, São João do Rio do 
Peixe e Itapororoca com um 
falecimento cada.

Em levantamento do Co-
mitê Científico, as cidades de 
Sousa, São Bento, Santa Rita, 
Rio Tinto e Ingá foram as ci-
dades que mais registraram 
aumento de casos nos últimos 
dias. As cidades possuem 930, 
961, 1.800, 754 e 645 casos 
respectivamente. 

A Prefeitura de Sousa, 
através de suas redes sociais, 
informou que a cidade che-
gou a 1.065 casos. O núme-
ro ainda não foi confirmado 
pela SES. Informações da se-
cretaria estadual ressaltam 
que o número de casos por 
município deverá ser norma-
lizado nos próximos dias. O 
sistema que estava instável 
desde o dia 15 de julho vol-
tou a funcionar em sua totali-
dade ontem. Os dados do bo-
letim são fechados até às 10 
horas e, por isso, pode haver 
disparidade.

Apenas as cidades de São 
Domingos e Ouro Velho se-
guem sem casos confirmados.

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Agência Estado

Brasil registra mais 1.367 mortos 

O Brasil registrou 1.367 novas 
mortes por covid-19 nas últimas 24 
horas, elevando o total de óbitos pela 
doença a 81.487, segundo dados 
divulgados ontem pelo Ministério 
da Saúde.

De ontem para hoje, o país regis-
trou 41.008 novos casos de covid-19. 
Com isso, o número de infectados 
chega a 2.159.654. Desse total, 
1.465.970 (67,9%) correspondem 
aos recuperados e 612.197 (28,3%) 
ainda em acompanhamento.

O dado do ministério não signi-
fica que todas as mortes ocorreram 
nas últimas 24h. Os casos, no en-
tanto, estavam em investigação e 
foram confirmados neste período. 
Há ainda cerca de 3.951 mortes em 
investigação.

O Estado de São Paulo conta-
biliza 422.669 casos do novo coro-
navírus e 20.171 mortes. O Ceará 
tem 148.986 infectados pela doença 
e 7.284 óbitos. O Rio de Janeiro 
atingiu nesta terça-feira o número 
de 145.121 casos confirmados de 
covid-19 e 12.293 mortes.

MP solicitará documentação sobre obra na área; prefeitura de JP alega que pedras são derivadas de ruptura de gabião

Foto: MPPB

Câmara aprova prorrogação do 
Fundeb com aumento de verbas 

Em um dia considerado 
histórico para os educadores 
e com uma derrota do gover-
no, a Câmara aprovou ontem, a 
prorrogação do Fundo de De-
senvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb), principal me-
canismo de financiamento das 
escolas públicas do país. Além 
de aumentar a quantidade de 
recursos que a União passa a 
depositar no fundo, o novo for-
mato diminui a desigualdade, 
destinando mais dinheiro aos 
municípios mais pobres. Com as 
mudanças, 17 milhões de alunos 
a mais serão beneficiados no 
país, por meio de recursos para 
a escolas em que estudam.

Foram 499 votos a favor e 
7 contra. O Fundeb foi criado em 
2007 e expirava no fim deste ano, 
mas o governo Bolsonaro se recu-
sou a discutir a prorrogação até a 
véspera da votação, o que chegou 
a colocar o mecanismo em risco. 

No sábado, o governo quis desti-
nar recursos do fundo renovado 
ao Renda Brasil, que ainda está 
sendo desenhado pela equipe 
econômica para substituir o Bol-
sa Família, para driblar o teto dos 
gastos federais (que não atinge o 
Fundeb), e ainda limitar o gasto 
com salário de professores.

O fundo funciona como uma 
conta bancária que recebe 20% 
do que é arrecadado em impos-
tos, na maioria estaduais, como 
ICMS e IPVA. Até agora esse di-
nheiro era dividido pelo núme-
ro de alunos em cada Estado. O 
resultado dessa conta não podia 
ser inferior ao valor mínimo por 
estudante estipulado pelo Gover-
no Federal, cerca de R$ 3 mil. Os 
Estados mais pobres ganhavam 
ajuda financeira da União, que 
até hoje representava 10% do 
Fundeb. Com a aprovação de on-
tem, o Governo Federal passa a 
responder por 23% do total dos 
recursos, que vai aumentar gra-
dativamente durante seis anos.

Outra mudança é que a lógi-
ca, que era estadual, passa a ser 
municipal. Ou seja, municípios 
pobres em Estados ricos não 
recebiam essa complementa-
ção da União. Segundo cálculos 
do Todos pela Educação, 2745 
redes de ensino e 17 milhões 
de alunos a mais receberão di-
nheiro para aumentar o quanto 
investem por estudante.

“Com essa arquitetura re-
distributiva, se alcança mais 
municípios Caso contrário, a 
União teria que colocar muito 
mais dinheiro”, diz a presiden-
te do Todos pela Educação, 
Priscila Cruz. “É um momento 
histórico. Vai se dar mais para 
quem mais precisa e menos 
para quem menos precisa.” Ela 
considera o aumento da com-
plementação para 23% algo es-
petacular. Parte desse dinheiro, 
5%, terão que ser destinados 
apenas para a educação infantil, 
principalmente para aumento 
de vagas nas creches.

Agência Estado
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Agricultura Familiar
Para comemorar o Dia Internacional da Agricultura Familiar, 
Governo realiza uma série de eventos online. A primeira 
atividade já acontece amanhã. Página 8 Fo
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Etapa prevê reabertura de setores como bares, restaurantes e academias, que estão fechados há quatro meses

Quarta fase de flexibilização 
deve ser anunciada na sexta

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

José Alves
zavieira2@gmail.com

Na Capital, a quarta eta-
pa do Plano Estratégico de 
Flexibilização da Prefeitura 
Municipal deverá ser anun-
ciada na próxima sexta-feira 
pelo prefeito Luciano Cartaxo, 
e prevê a reabertura de bares, 
restaurantes e academias. Di-
álogos com os representan-
tes dos setores estão sendo 
mantidos desde ontem com o 
secretário de Saúde da Capi-
tal, Adalberto Fulgêncio. Mas 
tudo vai depender de avalia-
ções do cenário da covid-19 
pós abertura do comércio, 
shoppings centers, feiras li-
vres e circulação de ônibus.

O secretário de Comuni-
cação de João Pessoa, Josival 
Pereira, confirmou o anúncio 
da quarta etapa do Plano de 
flexibilização e adiantou que 
todas as reuniões com os em-
presários sobre os detalhes 
dos protocolos continuarão 
sendo realizadas. “Caso os nú-
meros da covid-19 em João 
Pessoa sejam positivos, os ba-
res, restaurantes e academias 
de ginástica poderão voltar 
a funcionar a partir da pró-
xima semana. Mas tudo vem 
sendo analisado cuidadosa-
mente pela equipe de saúde 
da prefeitura”, disse.

Pela quarta etapa do Pla-
no Estratégico de Flexibiliza-
ção divulgado anteriormente 
pela Prefeitura, havia a previ-

são da abertura de 100% das 
atividades religiosas e dos 
serviços públicos não essen-
ciais. Também estava prevista 
nesta etapa a reabertura de 
museus, cinemas e teatros, 
além do funcionamento das 
atividades educacionais (au-
las presenciais). No entanto, 
tudo isso ainda está em es-
tudo. 

Prejuízos
Os prejuízos causados 

pela pandemia do novo co-
ronavírus para os bares e 
restaurantes são altos. A es-
timativa é que 30% do setor 
não terão condições de retor-
nar porque ocorreram mais 
de 1.500 demissões no ramo. 
Em João Pessoa existem cerca 
de 800 academias e algumas 
delas também tiveram que 
fechar as portas e muitos 
professores foram demitidos. 

Abrasel
O presidente da Asso-

ciação Brasileira de Bares e 
Restaurantes, seccional Pa-
raíba (Abrasel), Arthur Lira, 
disse ontem que o setor já se 
preparou para voltar a fun-
cionar a partir da próxima 
segunda-feira (27). “Antes 
do anúncio da primeira fase 
de flexibilização, a gente já 
tinha uma cartilha de como 
iria funcionar. Afinal, nosso 
setor é acostumado a tra-
balhar com contaminação e 
com precaução, então vamos 

ter que fazer cortes drásticos 
com redução de mesas, com 
horários e EPIs”, revelou Lira.

O presidente da Abra-
sel, prevê o corte no número 
de mesas nos restaurantes 
pela metade ou mais se for 
necessário. “O percentual 
vai depender de cada esta-
belecimento. Mas o principal 
é o distanciamento mínimo 
de um metro e meio de uma 
mesa para outra conforme o 
protocolo. Os prejuízos foram 

grandes para o setor e 30% 
fechou as portas. Foram mais 
de 1.500 demissões, mas te-
mos que olhar pra frente e 
sabemos que a retomada vai 
ser lenta, porque não vamos 
poder trabalhar com nossa ca-
pacidade máxima”, analisou 
Arthur Lira.

Academias
O vice-presidente do Con-

selho Regional de Educação 
Física da Paraíba, Nilo Mon-

tenegro, afirmou que o setor 
está preparado para que o 
risco de contaminação seja o 
mínimo possível. Ele ressaltou 
que os ambientes das acade-
mias são muito mais seguros 
do que os de supermercados, 
filas de bancos, casas lotéricas 
e salões de beleza. A diferença, 
segundo ele, é que nas salas 
de ginásticas os alunos terão 
que seguir os protocolos com 
rigor, com distanciamento e 
proteção individual. 

“A gente não entende ain-
da porque uma atividade que 
gera saúde, ainda não foi libe-
rada para voltar a funcionar. O 
exercício físico bem orientado 
por um profissional de educa-
ção física tende a combater 
comordidades, a exemplo de 
doenças cardíacas e diabetes 
que são provocadas pelo se-
dentarismo”, desabafou ele, 
frisando que o setor já está pa-
rado há mais de quatro meses 
com grandes prejuízos.

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria 
de Estado da Saúde, está 
entregando aparelhos de 
ultrassom para sete hos-
pitais da rede estadual, 
possibilitando a ampliação 
do atendimento nos muni-
cípios de Pombal, Montei-
ro, Queimadas, Guarabira, 
Itaporanga, Picuí, Catolé 
do Rocha e regiões cir-
cunvizinhas. A tecnologia 
do aparelho de ultrassom 
permite o diagnóstico por 
imagem de forma segura e 
não invasiva em pacientes 
adulto, pediátrico e neona-
tal, para o diagnóstico de 
agravos em diversas áreas 
da medicina. 

De acordo com o secre-
tário de estado da saúde, 
Geraldo Medeiros, esta ação 
reflete o fortalecimento da 
regionalização da saúde na 
Paraíba. “O aporte de apare-
lho de ultrassom para estas 
cidades permitirá uma agi-
lidade no diagnóstico não 
só das doenças abdominais 
como as ginecológicas, tor-
nando essas urgências de 
diagnóstico mais rápido, 
com tratamento mais efi-
ciente, evitando complica-
ções e salvando vidas. Este 
investimento é um benefí-
cio incalculável para estas 
regiões, que há tempos ne-
cessitavam de um equipa-
mento de última geração”, 
enfatizou o secretário.  

O tipo de aparelho 

em questão será destina-
do para diagnósticos gi-
necológicos, obstétricos, 
vasculares, cardiológicos, 
abdominais, de pequenas 
partes (mama, tireóide, 
testículos, etc), abdomi-
nais, urológicas e muscu-
loesqueléticas com base 
de rodízios. Para a dire-
tora do Hospital Regional 
de Catolé do Rocha, Thais 
Medeiros, muitas pessoas 
só têm acesso a este tipo 
de exame por meio do ser-
viço público. “Para nós do 
Hospital de Catolé do Ro-
cha, o equipamento chega 
num excelente momento, 
especialmente porque da-
mos suporte a cerca de dez 
municípios vizinhos, o que 
corresponde a uma média 
de 110 mil pacientes aten-
didos por ano”, pontuou

Os aparelhos de ultras-
som serão distribuídos em 
sete hospitais do Estado: 
Hospital Regional de Pom-
bal; Hospital e Maternidade 
Santa Filomena, em Montei-
ro; Hospital Geral de Quei-
madas; Hospital Regional 
de Guarabira; Hospital Dis-
trital Dr. José Gomes da Sil-
va, em Itaporanga; Hospital 
Regional de Picuí; Hospital 
Regional Dr. Américo Maia 
de Vasconcelos, em Catolé 
do Rocha. Cada aparelho 
custa R$ 127 mil e a aqui-
sição foi feita com recursos 
oriundos de emenda da 
bancada paraibana.

Governo entrega 
ultrassom a hospitais

Operação ‘Novo Normal’

Procon-PB constata aglomerações e 
pessoas sem máscaras em shoppings

A operação “Novo nor-
mal” do Procon Estadual da 
Paraíba, fiscalizou 267 es-
tabelecimentos comerciais 
entre os dias 13 a 17 deste 
mês, período da reabertu-
ra do comércio na capital 
paraibana com restrições 
de distanciamento, higiene 
e uso de máscaras de pro-
teção. Alguns shoppings 
foram obrigados a retirar 
assentos localizados nos 
corredores e praças de la-
zer, para evitar aglomera-
ção de pessoas.

De acordo com a su-
perintendente,  Késsia 
Cavalcanti, da Autarquia 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor da Paraíba 
(Procon-PB), os shoppings 
reabriram cumprindo as 
adequações, disponibilizan-
do marcações para que os 
consumidores não sentas-
sem próximos, mas, a fisca-
lização do Procon-PB veri-
ficou que os consumidores 
se aglomerando em sofás 
e bancos descumprindo as 
demarcações e norma de 
distanciamento e, por isso, 
foi preciso alertar os geren-
tes dos centros comerciais.

Outro problema encon-
trado em shoppings, após 
abertura do comércio, foi 
o flagrante de consumido-

Foto: Divulgação/Procon-PB

Ação do Procon-PB fiscalizou 267 estabelecimentos comerciais entre os dias 13 e 17 deste mês de julho

res sem o uso de máscara 
de proteção dentro da loja 
e consumidores comendo 
nos corredores após a reti-
ra do alimento na praça da 
alimentação, “muitos con-
sumidores ocuparam espa-
ços não permitidos. No caso 
das compras de alimentos, 
esses consumidores devem 
ter pensado: ‘já peguei, é 
meu e eu como onde eu qui-
ser’”, e, por isso, o Procon-
-PB alertou os shoppings 
para que intervenham na 
desobediência dos clientes.

Os fiscais do Procon-
-PB também flagraram 

alguns estabelecimentos 
atendendo fora do horário 
permitido que vai das 9h às 
15h no comércio em geral 
e das 12h às 20h nos shop-
pings. Késsia salienta que “o 
Procon-PB está atento fis-
calizando e verificando não 
somente as práticas antigas 
irregulares, mas também os 
descumprimentos das no-
vas normas”.

Durante a primeira se-
mana da operação, a fisca-
lização esteve no Manaíra 
Shopping, Mag Shopping, 
Shopping Mangabeira, Sho-
pping Tambiá, Shopping 

Pátio Altiplano, Shopping 
Cidade, Shopping Sebrae e 
nos comércios do Centro, 
Mangabeira, Aeroporto e 
Cabo Branco.

Para esclarecer dúvi-
das ou realizar denúncia, 
o Procon-PB disponibiliza 
o WhatsApp (83) 98618-
8330. Também está dis-
ponível o disque 151, que 
é gratuito e funciona de 
telefone fixo ou de celular. 
SITE do Procon-PB: www.
procon.pb.gov.br ou as Re-
des socais: Instagram ou 
Facebook: @proconpb e 
Twitter @procongovpb.

Representantes da Prefeitura Municipal estão mantendo reuniões para tratar das regras que serão determinantes para a volta dos serviços à população

Foto: José Cruz/Agência Brasil
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Material apreendido foi roubado na semana passada e estava escondido em um depósito na cidade de Queimadas

Polícia recupera oito toneladas 
de produtos roubados na Bahia

A Polícia Civil de Cam-
pina Grande continua in-
vestigando a possível par-
ticipação de outras pessoas 
no roubo de uma carga de 
lubrificantes e outros pro-
dutos automotivos. Segundo 
o delegado Diego Beltrão, da 
Delegacia Especializada de 
Crimes Contra o Patrimônio 
de Campina Grande (Roubos 
e Furtos) foram apreendidos 
mais de oito toneladas des-
ses produtos e três homens 
foram presos. 

A prisão do trio e a apre-
ensão dos produtos acon-
teceu na tarde de segunda-
-feira (20) em um depósito 
pertencente a um dos sus-
peitos presos, na zona ru-
ral de Queimadas, região de 
Campina Grande. De acordo 
com o delegado os lubrifi-
cantes e os outros produtos 
automotivos seriam prove-
nientes de carga roubada no 
estado da Bahia.  A operação 
desencadeada pela polícia 
foi denominada de “Crivo”, 
em referência a um utensílio 
usado para separar grãos. 
O objetivo da operação foi 
retirar esses criminosos do 
convívio com a sociedade.

Segundo Diego Bel-
trão já vinha investigando 
os suspeitos há cerca de 

três meses, e na manhã de 
anteontem recebeu a in-
formação de que um mo-
rador do Sítio Gravatá dos 
Trigueiros, Zona Rural de 
Queimadas, teria recebi-
do uma carga de produtos 
provenientes de crime. “Os 
policiais realizaram diligên-
cias no sentido de averiguar 
a procedência das informa-
ções, tendo constatado que 
a carga ilícita que ele tinha 
consigo seria em consórcio 
com dois outros homens co-
nhecidos na região e que os 
produtos seriam da linha de 
lubrificantes para veículos”, 
destacou.

A partir dessa informa-
ção, as investigações da DRF 
apontaram para a ocorrên-
cia de crimes dessa nature-
za, tendo constatado que na 
Bahia, mais especificamente 
na cidade de Chorrochó, no 
dia 14 de julho, uma carga 
de lubrificantes foi tomada 
por assalto. “A Polícia man-
teve contato com a vítima 
e encaminhou os dados da 
carga subtraída e também 
fotos dos produtos. 

O delegado informou 
que as equipes se dirigiram 
ao sítio no qual Patrício resi-
de, tendo verificado que num 
galpão anexo à casa da pro-

Grande quantidade de lubrificantes, cabos de fios e pneus, entre outros produtos, faziam parte da carga roubada na cidade baiana de Chorrochó

priedade havia uma grande 
quantidade de produtos lu-
brificantes, constatando-se 
ser a mesma carga subtraída 
na Bahia”, constatou.

Segundo o apurado, a 

carga teria o peso aproxima-
do de oito toneladas. “A car-
ga seria negociada a granel 
pelos envolvidos, fatos cons-
tatados a partir de amostras 
dos produtos nos carros dos 

suspeitos e das confissões 
deles. Os suspeitos foram in-
diciados pelos crimes de re-
ceptação qualificada e asso-
ciação criminosa, que juntos 
somam penas de até 11 anos 

de pena privativa de liberda-
de. De agora em diante, os 
suspeitos estão à disposição 
do Poder Judiciário local”, 
finalizou o delegado Diego 
Beltrão.

Foto: Polícia Civil

Combate ao crime

Drogas apreendidas em 
várias regiões do Estado

As ações de combate 
ao tráfico de droga conti-
nuam sendo intensificadas 
pela Polícia Militar com a 
aprensão de entorpecen-
tes em três bairros de João 
Pessoa e na cidade de São 
Sebastião de Lagoa de Roça. 

Em João Pessoa as dro-
gas apreendidas estavam 
com jovens de no máximo 
19 anos de idade. No bair-
ro do Cristo Redentor os 
policiais militares apreen-
deram quase 40 trouxas de 
maconha com um adoles-
cente de 16 anos; no Jardim 
Veneza, foram duas apreen-
sões. Na primeira um jovem 
de 19 anos cestava com 131 
trouxas de maconha, 75 pe-
dras de crack e sete pinos 
de cocaína e dinheiro. 

O outro caso, foi de um 
adolescente de 17 anos, 
flagrado com 38 pedras de 
crack. Na Capital, teve ain-
da a prisão de um suspeito 
de 19 anos com porções de 
maconha, cocaína, balan-

ças de precisão e dinheiro, 
no Parque do Sol, que fica 
na zona sul.

A outra apreensão des-
sa segunda-feira (20) foi 
São Sebastião de Lagoa de 
Roça, após denúncia que 
colocou fim a um ponto de 
venda de drogas que funcio-
nava em uma casa, no cen-
tro da cidade. Foi apreendi-
do na residência quase 1 kg 
de cocaína em embalagens 
de três tipos, balanças de 
precisão e seis porções de 
maconha. A ação foi realiza-
da de forma conjunta entre 
as Polícias Militar e Civil. Os 
suspeitos de atuar no local 
não foram localizados, mas 
as polícias já têm  a identifi-
cação deles.

No último fim de sema-
na a PM apreendeu cerca de 
14 kg de drogas retiradas 
das ruas.

Arma
Em ações realizadas 

nas cidades de Campina 

Grande, Prata, Congo, Pa-
tos, Soledade, Matacara, 
João Pessoa e Catolé do 
Rocha a Polícia Militar 
apreendeu onze armas 
de fogo na segunda-feira 
e conseguiu prender dez 
pessoas. Somente no pri-
meiro semestre deste ano, 
a PM foi responsável pela 
apreensão de 1.279 armas 
no Estado.

Em João Pessoa, a 
arma apreendida também 
foi um revólver encontra-
do com um suspeito de 20 
anos, no bairro dos Ipês. 
No município de Matara-
ca, a PM apreendeu mais 
dois revólveres com um 
trio suspeito de praticar 
assaltos no Litoral Norte 
do Estado.

em uma das apreen-
sões realizadas pela PM, 
no município de Prata, 
duas espingarda estavam 
com um homem de 74 
anos que foi localizado 
após denúncia.

O combate ao tráfico de entorpecente continua sendo realizado pela Polícia Militar em todo o Estado

Foto: PMPB

Trio suspeito de roubos de 
veículos é preso em Paratibe

Um trio suspeito de en-
volvimento em roubos de 
carros na Região Metropo-
litana de João Pessoa e que 
já tem passagens pela polí-
cia por assaltos, tráfico de 
entorpecentes, porte ilegal 
de armas e outros crimes 
foi preso, no Bairro de Pa-
ratibe no fim da manhã de 
ontem por policiais do 5º 

Batalhão da PM. 
Além da prisão os poli-

ciais já haviam localizado, 
na segunda-feira passada 
dois veículos – um Fiat Uno 
e um Fox, ambos tomado 
por assalto, sendo o pri-
meiro em Tibiri, em Santa 
Rita e o outro no Bairro de 
Quadramares, na Capital. 
Os veículos foram levados 

para a Central de Polícia, 
onde foram devolvidos aos 
proprietários. Os presos fo-
ram autuados em flagrante.

Segundo o tenente-co-
ronel Marcos Barros, coman-
dante do 5º BPM, a prisão 
aconteceu quando os suspei-
tos pretendiam resgatar um 
carro roubado para praticar 
novos assaltos. 

Ações policiais: Catolé está 
há um mês sem homicídios

A Segurança contabi-
lizou ontem um mês sem a 
ocorrência de homicídios 
na cidade de Catolé do Ro-
cha, sertão do Estado. A data 
marca 30 dias da atuação de 
uma força-tarefa voltada ao 
combate de crimes contra a 
vida na região e do reforço de 
ações de prevenção qualifica-
da à violência. No mesmo pe-
ríodo, seis pessoas suspeitas 
de integrar grupos crimino-
sos responsáveis pela prática 
de assassinatos no município 
foram presas. 

De acordo com o dele-
gado Sylvio Rabello, da 3ª 
Superintendência de Polícia 
Civil, a força-tarefa passou a 
atuar em Catolé do Rocha no 
dia 21 de junho, logo após a 
ocorrência de cinco homicí-
dios no dia anterior. “Ela é 
composta por policiais civis 
das Delegacias de Roubos e 
Furtos de Patos, de Campina 
Grande, da superintendência 
de Campina Grande, do Gru-
po de Operações Especiais 
(GOE), Grupos Táticos Espe-

ciais (GTEs) do sertão e ou-
tras unidades policiais da 3ª 
Área Integrada de Segurança 
Pública. As equipes estão 
distribuídas para investiga-
ções, levantamento dos cri-
mes ocorridos nos últimos 
quatro meses, especialmen-
te, representações por pri-
sões, buscas e apreensões 
e conclusão de inquéritos”, 
explicou, acrescentando que 
as seis prisões de suspeitos 
foram realizadas em Catolé 
do Rocha, Pombal e também 
em São Paulo, em uma ação 
integrada com a Polícia Civil 
daquele Estado. 

O comandante do Po-
liciamento Regional II, co-
ronel Campos, disse que a 
Polícia Militar, além do re-
forço do efetivo, adotou uma 
estratégia que conta com 
operações diariamente. “Es-
tamos atuando diariamente 
com operações ocupando 
os bairros, principalmente 
o Tancredo Neves e o Santa 
Clara, que tiveram maiores 
incidências criminais. As 

operações Alvorada, Pôr do 
Sol, Cidade Segura e Satura-
ção fazem parte dessa rotina, 
além da Impacto, que na úl-
tima sexta-feira contou com 
33 viaturas dentro de Catolé 
do Rocha. O reforço tem a 
atuação da Força Regional, 
Força Tática, Batalhão de 
Operações Especiais (Bope), 
Batalhão Especializado em 
Policiamento com Motoci-
cletas (BEPMotos) e a Cava-
laria. Cabe destacar também 
as operações repressivas, 
que realizamos de forma in-
tegrada e que resultaram em 
prisões importantes de en-
volvidos no tráfico e homicí-
dios na região”, destacou.

Motivação dos crimes
Segundo as investiga-

ções, os grupos criminosos 
responsáveis pela prática de 
homicídios em Catolé do Ro-
cha são ligados ao tráfico de 
drogas e disputas de territó-
rios, e seus integrantes, em 
parte, oriundos do Sistema 
Penitenciário.
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Resgate do animal com aproximadamente 1,5 metro foi feito na principal avenida do bairro, em João Pessoa
O Batalhão de Polícia 

Ambiental (BPAmb) resga-
tou um jacaré com aproxi-
madamente 1,5 metro, na 
noite dessa segunda-feira 
(20), após o animal apa-
recer na calçada da aveni-
da principal do bairro dos 
Bancários, que fica na zona 
Sul da capital. O animal foi 
encontrado por um homem 
que praticava atividade físi-
ca e chamou a PM.

O jacaré é da espécie 
papo-amarelo (Caiman la-
tirostris) e possivelmente 
saiu de algum córrego que 
passa pela mata que tem 
perto do local onde ele apa-
receu, conforme informa-
ções do tenente Wellington 
Aragão, responsável pelo 
resgate. “O Batalhão de Po-
lícia Ambiental já estava 
em alerta, na segunda-feira, 
por causa das chuvas, que 
ainda trouxeram a possibi-
lidade do aparecimento de 
serpentes e jacarés, e por 
volta das 20h30 recebemos 
um chamado de um cidadão 
que fazia cooper, dizendo 
que tinha visto um jacaré 
andando pela calçada do co-
meço da principal dos Ban-
cários”, destacou.

O oficial reforçou o 
alerta para a população 
não tentar tocar no animal. 
“Quando visualizamos, ele 

aparentava estar calmo, 
mas quando fomos resgatar, 
o animal estava bastante 
arisco, o que reforça o aviso 
para as pessoas terem cui-
dado, não tentar pegar, ligar 
para o 190 e manter apenas 
o contato visual”, disse.

Um jacaré da mesma 
espécie tinha aparecido na 
última sexta-feira (17), perto 
de uma casa, na cidade de Pi-
timbu, que fica no Litoral Sul 
da Paraíba. Assim como as co-
bras, os jacarés tendem a apa-
recer em ambientes urbanos 
nesse período de mudança de 
clima, pois são considerados 
“animais de sangue frio” (são 
aqueles que não são capazes 
de regular a temperatura de 
seu próprio corpo).

O jacaré resgatado nes-
sa segunda-feira foi solto 
em seu habitat natural, no 
rio Marés, que fica no limite 
das cidades de João Pessoa 
e Bayeux.

Batalhão Ambiental realiza a
captura de jacaré no Bancários

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Emmanuel Noronha

Voluntariamente

Mais de 500 animais foram entregues

No primeiro semestre 
deste ano o  Batalhão de Po-
lícia Ambiental recebeu 554 
animais que foram entregues 
voluntariamente por pessoas 
que mantinham esses ani-
mais em casa, em sua maioria 
aves silvestres. A entrega vo-
luntária isenta o cidadão de 
qualquer responsabilização 

por estar de posse do animal, 
mas é preciso saber o melhor 
caminho para uma entrega 
segura e adequada. 

O Batalhão de Polícia 
Ambiental orienta que as pes-
soas que desejarem entregar 
qualquer animal devem en-
trar em contato com o 190 
para que seja encaminhado 
até a residência o policiamen-
to adequado, a Polícia Am-
biental. O Batalhão recomen-

da que em caso de solturas 
diretamente na natureza, de-
ve-se observar e priorizar que 
essa devolução ocorra no mes-
mo lugar ou próximo do local 
de captura, evitando assim um 
desequilíbrio ecológico.   

Ao receber os animais 
entregues voluntariamente 
pela população o Batalhão de 
Polícia Ambiental analisa as 
condições físicas do animal 
e, quando são constatados fe-

rimentos, o animal é encami-
nhado ao Centro de Triagem de 
Animais Silvestres - Cetas. Se 
o animal estiver saudável será 
devolvido ao habitat natural. 

A pena para quem for 
pego traficando animais sil-
vestres vai de 6 meses a 1 ano 
de detenção, além de multa 
de R$ 500 por espécie e em 
casos de animal em extinção, 
a multa pode chegar a cinco 
mil reais. 

A Fundação de Apoio 
à Pesquisa da Paraíba 
(Fapesq) em parceria com 
o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações 
(MCTI), o Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico 
(CNPq) e a Secretaria da 
Educação e da Ciência e da 
Tecnologia (SEECT), tor-
nam público e convocam 
os interessados a apresen-
tarem propostas no âm-
bito do Programa de De-
senvolvimento Científico 
e Tecnológico Regional no 
Estado da Paraíba (Pro-
grama PDCTR-PB). Estão 
sendo investidos nessa 
chamada um valor global 
de R$ 5,7 milhões.

Este Programa visa 
à atração e fixação de 
doutores no Estado da 
Paraíba, por meio da im-
plementação de bolsas 
de Pesquisa no âmbito do 
PDCTR; Estimular a fixa-
ção de recursos humanos 
com experiência em ciên-
cia, tecnologia e inovação 
e/ou reconhecida com-
petência profissional em 
instituições ou empresas, 
públicas ou privadas, de 
Ensino Superior e/ou pes-
quisa em CT&I no Estado 
da Paraíba, que atuem em 
investigação científica, 
tecnológica ou inovação, 
atuando em duas verten-
tes:

a ) Re g i o n a l i z a ç ã o : 
caracterizada pela atra-
ção de doutores para as 
regiões Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste e o Estado 
do Espírito Santo. Nesse 
caso, não é permitida a 

concessão da bolsa a dou-
tores formados ou radica-
dos no próprio Estado;

b) Interiorização: ca-
racterizada pela atração 
de doutores para micror-
regiões reconhecidas pelo 
CNPq como de baixo de-
senvolvimento científico 
e tecnológico, (fora das 
áreas metropolitanas) e 
que permite a concessão 
da bolsa a doutor forma-
do ou radicado no próprio 
Estado.

Propostas
Com Apoio Finan-

ceiro: O(a) candidato(a) 
selecionado(a) fará jus ao 
financiamento do projeto 
pela Fapesq no valor má-
ximo de até R$ 20 mil, a 
ser desenvolvido durante 
a vigência de seu projeto. 
Destes recursos até 50% 
poderão ser aplicados em 
capital.

Sem Apoio Finan-
ceiro: Nesta categoria 
poderão participar can-
didatos(as) que já fo-
ram Bolsistas da Chama-
da Fapesq/CNPq–DCR 
(Edição 2013), que, em 
decorrência de encer-
ramento do respectivo 
Acordo de Cooperação, 
Processo SEICNPq nº 
01300.680003/2012-43, 
foram impossibilitados 
de finalizar seus projetos 
em andamento e de com-
pletarem os 36 (trinta e 
seis) meses de bolsa. Nes-
ta modalidade não será 
financiado o valor de R$ 
20 mil, disponibilizado 
pela Fapesq, haja vista já 
terem recebido este valor 
na chamada passada.

Atração e fixação de 
doutores na Paraíba

O Batalhão de Polícia Ambiental recebeu neste 1º semestre 554 animais, em sua maioria aves silvestres, que foram entregues voluntariamente

Fotos: Secom-PB

Um jacaré da mesma 
espécie tinha aparecido na 

última sexta-feira (17), 
perto de uma casa, na 

cidade de Pitimbu, que fica 
no Litoral Sul da Paraíba

Nilber Lucena
Especial para A União 

O jacaré da espécie papo-amarelo (Caiman latirostris) possivelmente saiu de algum córrego que passa pela mata próxima ao local onde ele apareceu
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Por conta da pandemia, atividades acontecerão em redes sociais e primeira live será realizada amanhã

A Secretaria da Agricul-
tura Familiar e do Desenvol-
vimento do Semiárido (Sea-
fds) está preparando uma 
programação alusiva ao Dia 
Internacional da Agricul-
tura Familiar, comemorado 
no próximo dia 25. Devido à 
pandemia, todos os eventos 
serão remotos, com conteú-
do transmitido pelas redes 
sociais da Seafds, do Projeto 
de Desenvolvimento Sus-
tentável do Cariri, Seridó e 
Curimataú (Procase), da Em-
presa Paraibana de Pesquisa, 
Extensão Rural e Regulariza-
ção Fundiária (Empaer) e do 
Cooperar, com a participação 
de gerentes, coordenadores 
e beneficiários.

A live que abre a progra-
mação, “Agricultura familiar: 
ruralidade e pandemia”, so-
bre os desafios de garantir 
a produção em meio à crise, 
será realizada amanhã (23) 
às 10h, pelo canal do YouTu-
be /Procase PB. As demais 
ações, que consistem em 
videoconferências e progra-
mas de rádios voltados para 
o público interno, serão di-
vulgadas até o fim do dia 
pelo Instagram e Facebook 
da Seafds.

Dina Melo 
dinapereirademelo@gmail.com

Dia da Agricultura Familiar 
tem programação especial

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Progamação virtual vai 
abordar a agricultura 
familiar e os impactos 

sofridos com a 
pandemia da covid-19 

na Paraíba

Na Paraíba, o Governo 
tenta minimizar os prejuízos 
da safra com o apoio às fa-
mílias do campo e o estabe-
lecimento de parcerias para 
conectar produtividade, ren-
da e cuidados com os recur-
sos naturais. “A produção foi 
atingida em cheio justamen-
te no ano em que tivemos 
muita chuva. Os danos foram 
muitos, já que as feiras fica-
ram fechadas por um bom 
tempo”, lamenta o secretário 
Luiz Couto. Por esse motivo, 
60 mil cestas básicas com os 
itens que seriam escoados 
foram distribuídas.

Cento e vinte mil famí-
lias paraibanas retiram o seu 
sustento do campo. Os prin-
cipais gêneros cultivados são 
a cana de açúcar, abacaxi, 
fumo, graviola, juta, umbu, 
caju, manga, acerola, manga-
ba, tamarindo, mandioca, mi-

lho, sorgo, urucum, pimenta 
do reino, arroz e feijão.

 
A importância do dia
O Dia Internacional da 

Agricultura Familiar (25 de 
julho) foi criado pela Orga-
nização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agri-
cultura (FAO) em 2014, em 
reconhecimento ao papel e 
potencial de desenvolvimen-
to deste setor para a econo-
mia, saúde e segurança ali-
mentar. No Brasil, segundo 
o Censo Agropecuário 2017, 
divulgado pelo IBGE, cerca 
de 84% das empresas no 
campo pertencem a famílias, 
responsáveis por colocar na 
mesa pelo menos metade 
dos alimentos consumidos.

Esta é a principal fonte 
de renda de 90% dos lares 
nas cidades com até 20 mil 
moradores (68% das cida-
des brasileiras), o que soma 
quatro milhões de proprie-
dades e 30% do PIB agrope-
cuário brasileiro. Oitenta e 
sete por cento da mandioca, 
70% do feijão, 60% do leite 
e 59% da carne suína con-
sumidos no país provêm da 
agricultura familiar, respon-
sável por uma significativa 
contribuição na dinâmica do 
desenvolvimento brasileiro e 
redução da pobreza. Na Paraíba, 120 mil famílias dependem da produção do campo para obterem fonte de renda e sustento 

Foto: Divulgação/MST

Atendimento na pandemia

Sine-CG funciona apenas 
com os serviços essenciais

Em Campina Grande, 
o coordenador do Sistema 
Nacional de Emprego (Sine) 
Municipal, André Toledo, in-
formou que o Sistema está 
oferecendo os serviços es-
senciais aos trabalhadores, 
como a entrada no Seguro-
Desemprego e no cadastro 
de vagas. Em decorrência 
da pandemia, causada pela 
covid-19, o trabalhador 
também poderá utilizar o 
aplicativo do Governo Fede-
ral, o Sine Fácil.

“As pessoas podem 
usar o aplicativo para con-
sultar vagas de emprego 
disponíveis, de acordo com 
o perfil profissional. É pos-
sível incluir informações 
como, como as exigências, 
benefícios, valor do salá-
rio, localidade e tipo de 
contratação. Não havendo 
a necessidade de ir ao Sine 
para obter informações”, 

ressaltou André Toledo.
O Sine Fácil é um apli-

cativo para acessar as fun-
ções do Portal Emprega 
Brasil, do Ministério da 
Economia. Desenvolvido 
pela Dataprev, o aplicativo 
permite encontrar vagas 
de emprego, montar uma 
agenda de entrevistas com 
o empregador, consultar 
seguro desemprego, veri-
ficar abono salarial e ver 
a relação de todos os seus 
contratos de trabalho. To-
dos os recursos estão dis-
poníveis para celulares An-
droid e iPhone (iOS).

O login pode ser feito 
por meio de QR Code, para 
acesso via smartphone ou 
com os dados da plataforma 
Cidadão.br. O primeiro mé-
todo depende do cadastro 
prévio no Emprega Brasil.

André Toledo ressal-
tou ainda, que o atendi-

Casa do Artista Popular terá 
obras de restauro retomadas 

As obras de restauração 
do Museu Casa do Artista 
Popular Janete Costa serão 
retomadas. O equipamento, 
localizado na Capital, é con-
siderado uma vitrine do arte-
sanato produzido no Estado. 
As obras foram suspensas em 
2019 por conta de problemas 
na estrutura do prédio, que 
abriga mais de 1,5 mil peças 
do artesanato produzido em 
todas as regiões da Paraíba. 

A gestora do Programa 
do Artesanato Paraibano 
(PAP), Marielza Rodriguez, 
ressaltou que as interven-
ções que estão sendo rea-
lizadas na Casa do Artista 
Popular contemplam o piso 
e o telhado. “Além de ser um 
equipamento arquitetônico 
tombado, a Casa do Artista 

Popular abriga uma riqueza 
cultural de valor inestimável, 
que é o nosso artesanato, a 
identidade do povo paraiba-
no”, disse. 

“Todos estamos muito 
felizes com essa retomada, e 
esperamos em breve devol-
ver à população esse equipa-
mento tão importante para 
o nosso turismo”, prosseguiu 
Marielza. 

O diretor da Casa do Ar-
tista Popular, Fábio Morais, 
também destacou a impor-
tância da Casa do Artista Po-
pular para o artesanato e o 
turismo do Estado. “Além da 
beleza da edificação, com um 
valoroso e cuidadoso projeto 
da arquiteta Janete Costa, a 
Casa do Artista Popular abri-
ga o acervo de todo o arte-

sanato paraibano. É o lugar 
onde os paraibanos podem 
mostrar a riqueza que seu 
povo tem a quem visita a nos-
sa cidade”, comentou.

 
Riqueza Cultural 
O Museu Casa do Artista 

Popular Janete Costa abriga 
mais de 1,5 mil obras, repre-
sentando mais de 5 mil arte-
sãos de todas as regiões do 
Estado. Rendas e bordados, 
além de peças em fios, fibras, 
cerâmicas, metal e brinque-
dos populares formam um 
importante acervo que re-
presenta a autêntica cultura 
paraibana.

O Museu Casa do Artista 
Popular fica localizado na Pra-
ça da Independência, 56, no 
Centro da capital paraibana.

Espaço situado no Centro abriga mais de 1,5 mil peças do artesanato produzido em todas as regiões da Paraíba

Foto: Secom-PB
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mento pelo telefone (83) 
3343-1486, do Sine Mu-
nicipal, continua sendo 
realizado com o serviço de 
consulta de vagas e outras 
informações. Caso o traba-
lhador apresente proble-
mas ou tenha dificuldade 
em utilizar o aplicativo Sine 
Fácil, poderá fazer contato 
com a equipe do Sine Mu-
nicipal para receber as in-
formações necessárias.

As pessoas podem 
usar o aplicativo para 

consultar vagas de 
emprego disponíveis, 
de acordo com perfil 

profissional, 
exigências, benefícios, 
valor do salário 

Principais demandas 
estão sendo atendidas 
na sede do Sine



#CulturaPBnaWeb
Secult-PB divulga a lista de projetos habilitados a concorrer 
aos benefícios emergenciais de acordo com o Edital, em um 
investimento total de R$ 180 mil. Página 11
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Amigos e artistas ressaltam a importância do paraibano, um dos maiores herdeiros da cultura gonzagueana

Música nordestina de luto pela 
morte de Pinto do Acordeon

“Eu vou estar ‘vivão’ a 
vida inteira porque o artista 
não morre. Quem já gravou 
486 músicas para tudo quanto 
é de artistas e nos meus dis-
cos, esse artista não vai mor-
rer nunca. Ele se imortaliza. Na 
sua cova nasce um pé de flor”. 
Foi o que afirmou, de manei-
ra convicta e entre sorrisos, o 
paraibano Pinto do Acordeon, 
em depoimento prestado para 
a série O Milagre de Santa Lu-
zia.

O músico morreu na ma-
drugada de ontem, aos 72 
anos, vítima de câncer. Estava 
internado no Hospital da Be-
neficência Portuguesa, em São 
Paulo, desde janeiro.

O corpo foi velado duran-
te a noite de ontem, no Cemité-
rio Jardim Parque das Acácias, 
em João Pessoa. De acordo 
com a produção de Pinto do 
Acordeon, a chegada que es-
tava prevista para acontecer 
à tarde, no Aeroporto Castro 
Pinto, foi cancelada. O avião 
pousou em Natal (RN) às 17h 
e seguiu viagem até a capital 
paraibana, chegando por volta 
das 19h, com a saída do Corte-
jo em frente ao Corpo de Bom-
beiros da BR-230. 

No Parque das Acácias, 
foi recebido por amigos, fami-
liares e admiradores. A despe-
dida acontece até a manhã de 
hoje, quando, às 9h, o cortejo 
seguirá para Santa Luzia, onde 
receberá uma homenagem. 
Por fim, ele será enterrado no 
município de Patos, onde mo-
rou, na parte da tarde. Confor-
me a produção do músico, o 
velório e o enterro seguem as 
normas sanitárias.

Autor da biografia do ar-
tista, Por amor ao forró, lança-
da em 2015, o escritor e juiz 
Onaldo Queiroga contou que 
seu legado é uma obra riquís-
sima da cultura. “Aborda di-
versos temas, como o engenho 
de cana e a alegria do forró, e 
nos quais navegava com muita 
propriedade e foco, além de 
ser um músico eclético e um 
dos maiores herdeiros da cul-
tura gonzagueana”, disse.

A biografia de Pinto do 
Acordeon, que vem com um 
DVD contendo um documen-
tário sobre a trajetória artís-
tica do músico realizado pelo 
próprio autor da obra, em 
parceria com o jornalista José 
Vieira Neto, tem o título homô-
nimo ao de uma das composi-
ções e disco do sanfoneiro. “Eu 
o acompanhei por muito tem-
po e escolhi intitular como Por 
amor ao forró por achar justo 
fazer essa homenagem para 
ele”, explicou Queiroga. “Ele 
recebeu duas sanfonas de Luiz 
Gonzaga. Uma ele vendeu e a 
outra, uma sanfona branca da 
marca Todeschini, com o slo-
gan “É do povo”, que Gonzaga 
passou a usar depois que uma 
sanfona sua foi roubada no Rio 
de Janeiro, ele me deu e está 
em minha casa”.

Segundo o biógrafo, o li-
vro promove um olhar crítico 
sobre uma boa parte da obra 
musical de Pinto, com crônicas 
que mostram o convívio dele 
com o Rei do Baião, esclare-
cendo como ocorreu a criação 
de algumas canções. São de-

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Através da sua vasta obra musical, Pinto 
do Acordeon era um artista eclético e 
abordava diversos temas, expressando 
o cotidiano do povo e seus amores

Foto: Rafael Passos/Divulgação

poimentos de diversos artistas, 
tais como Fagner, Xico Bezerra, 
Dominguinhos, Chico César e 
Valtinho do Acordeon.

Puxando pelas suas me-
mórias, a primeira vez que 
Onaldo Queiroga assistiu o 
sanfoneiro cantar foi em 1983, 
na cidade de Pombal. “Naque-
le dia já me chamou atenção. 
Com o tempo, me tornei pes-
quisador da música de raiz do 
Nordeste e seu amigo. Encon-
trei nele um poeta, um compo-
sitor e um cantor muito ligado 
as suas origens”, confessou o 
autor.

O zabumbeiro Tiziu acom-
panhou Pinto do Acordeon em 
diversas apresentações duran-

te anos. “Ele deixa como legado 
o fato de ser um grande com-
positor e poeta. Eu o considero 
um mestre porque ele e artis-
tas como Luiz Gonzaga e Do-
minguinhos não vão mais exis-
tir, porque são pessoas que já 
vieram com uma estrela, com 
o dom de Deus. É muito triste 
a sua perda”, disse o músico, 
que o acompanhou no período 
de 2010 a 2017 em palcos pela 
Paraíba, Pernambuco e Rio 
Grande do Norte e, atualmen-
te, está no trio Os 3 do Norte. 
“Além disso, era um ser huma-
no, que não deixava faltar nada 
para os músicos”.

A presidente da Associa-
ção Cultural Balaio Nordeste, 

Joana Alves, contou que convi-
veu bastante com ele e que tem 
grande respeito pela sua obra. 
“Era um músico de resistência, 
em favor do forró tradicional, 
o qual nunca abandonou e se 
manteve fiel até o fim da sua 
vida”, apontou, acrescentando 
que, como reconhecimento à 
qualidade da obra do sanfonei-
ro, realizou, por meio da enti-
dade que dirige, em parceria 
com o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico da Paraíba 
(Iphan) e a Prefeitura de João 
Pessoa, o documentário Por 
amor ao forró. “Ele foi um mú-
sico completo e fantástico, uma 
referência e que deixou alguns 
familiares como seus discípu-

los”, ressaltou.
Outro veterano do fole, 

Lourenço Molla, definiu que 
Pinto do Acordeon representa-
va a ala clássica do forró tradi-
cional e que vai ficar na história 
não só da música nordestina, 
mas brasileira. “Influenciado 
por Gonzaga, ele também fazia 
o mesmo que o Rei do Baião, ou 
seja, contava causos durante as 
músicas, expressando o dia a 
dia do povo e seus amores”.

A cantora e compositora 
Cecéu relembra que o conter-
râneo era uma pessoa muito 
alegre, que contagiava a todos 
contando vários dos seus cau-
sos. “Sempre nos encontráva-
mos eu, Antonio Barros, ele e 

Madalena para um cafezinho 
e para poder bater um papo. É 
um momento de tristeza e en-
viamos nossos pêsames a toda 
a família e que Deus controle 
a emoção de todos, principal-
mente a família, que vai ficar 
com a dor muito grande pela 
perda. Pinto deixou um legado 
muito grande para a música 
nordestina”.

Em homenagem póstuma 
ao paraibano, 2021 será o Ano 
Cultural Pinto do Acordeon na 
cidade de João Pessoa. O pro-
jeto, cuja autoria é do vereador 
Marcos Vinícius (PL), foi apro-
vado pela Câmara Municipal.

“Todo o legado que meu pai deixa é o de luta”
Por incrível que pareça, 

Pinto do Acordeon não queria 
que integrantes da sua família 
também seguissem a sua car-
reira como músico. Foi o que 
revelou um dos filhos do artis-
ta, Moisés Lima. “A estrada do 
músico é muito árdua, ele dizia 
como justificativa”.

Moisés – ou Mô Lima, como 
assina artisticamente em carreira 
solo – admitiu ter se tornado can-
tor por “teimosia” e pela influên-
cia recebida da figura paterna. 
Outro fator decisivo nessa toma-
da de decisão foram as visitas que 
Pinto do Acordeon acolhia em sua 
casa – seja na cidade de João 
Pessoa ou em Patos – de artistas 
como Gonzagão, Dominguinhos 
e o Trio Nordestino.

Já o irmão de Pinto, Damião 
Moreno, membro da Banda 
Caçuá, antecipou que pretende 
realizar, provavelmente após o 
isolamento social causado pela 
pandemia, uma apresentação 
batizada de Caçuá canta Pinto 
do Acordeon, que deverá re-
sultar na gravação de um disco 
com 15 músicas.

“Todo o legado que meu 
pai deixa é o de luta, um ho-
mem preto e pobre que saiu de 

sua cidade para vencer com a 
sua voz e sua sanfona”, disse 
Mô Lima. Ele pretende conti-
nuar divulgando a obra deixada 
pelo pai. “São 486 músicas re-
gistradas e gravadas por nomes 
como Elba Ramalho, Jorge de 
Altinho e Alcimar Monteiro. No 
total, são mais de 600 músicas, 
mas vamos catalogar”, conta-
bilizou o filho.

Dentre centenas de composi-
ções, estão sucessos como ‘Mis-
são cumprida’ e ‘Neném mulher’, 
tema da novela global Tieta. “A 
que mais gostava era de ‘Dom 
cristalino’, que achava linda, 
pois contava a própria trajetória 
artística”, destacou Mô.

Filho de Cicinho Lima, o 
cantor João Lima é neto de 
Pinto do Acordeon e está há 
sete anos em carreira solo, com 
repertório que mescla o forró 
tradicional com o atual. “Ele é 
a maior referência como músico 
e como pessoa. Ele me ensinou 
tudo que sei. O que eu sou é 
por conta dele, que é a coluna 
principal, o alicerce”, confessou 
o músico. “Sei todas as músicas 
dele. Ainda não paramos para 
pensar, mas faremos de tudo 
para manter a memória dele 

viva. É impossível a gente não 
continuar esse legado, pois foi 
o ensino que ele deixou”.

O irmão de Pinto do Acor-
deon, o sanfoneiro Damião 
Ramos irá homenageá-lo pos-
tumamente em apresentação 
no qual pensa em montar re-
pertório com 15 composições 
das mais conhecidas, a exemplo 

da já citada ‘Neném mulher’, 
‘Vida boa aperriada’ e ‘Enge-
nho velho’. “Pinto tinha essa 
malandragem sutil de tocar 
e conversar com o povo, pois 
sempre dizia que o repertório 
era o que fazia o artista. Além 
de ser uma pessoa que ajudava 
as outras. Foi uma Faculdade 
trabalhar com Pinto”.

Mô Lima (acima) - junto com o irmão Damião Moreno e o sobrinho João Lima - garante a continuidade

Foto: Divulgação
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Venho, por meio desta, solicitar a quem de 
direito, que passem a notificar e multar as motos 
que trafegam pela cidade fazendo um barulho 
exagerado, com seus escapes rebaixados. 

No silêncio e na calma quase total em que 
estamos vivendo, neste quinto mês de pande-
mia, qualquer som acima do normal é exagera-
do. E os sons mais exagerados a que estamos 
submetidos, agora, são os dos escapes das mo-
tos dos entregadores de comida.

Moro na Rua José Liberato, em Miramar, 
uma rua bastante movimentada, mas essas mo-
tos que trafegam entre a Rua Tito Silva, em Mi-
ramar, e o Espaço Cultural, em Tambauzinho, 
arrancam violentamente, como se fossem per-
der o juízo, o trem, o avião. Não entendo essa 
urgência. É claro que alguém no fim da linha 
deve estar faminto, ansioso para receber seu 
almoço, ou jantar, mas não a custa dos nossos 
tímpanos! Outro dia, estava sentada na varan-
da da minha casa, conversando com uma amiga 
e ela se assustou com o barulho de uma moto 
dessas. E esse susto eu levo todo dia, toda hora. 
Se, pelo menos, o vírus do covid se assustasse e 
fosse embora correndo, voando para os quintos 
do inferno!

Não sei o que fazem com os canos de esca-
pe dessas máquinas, mas o resultado é devas-
tador para nossos ouvidos. Já li no jornal que 
o Detran, ou a Semob, não lembro qual desses 
órgãos públicos, ia coibir essas modificações 
nos escapes das motos, mas, ao que parece, 
a determinação não foi posta em prática e 
as motos continuam provocando trovoadas 
cada vez mais violentas pelas ruas por onde 
passam e este ponto entre a Avenida Tito Sil-
va e o Espaço Cultural, passando pela Rua 
José Liberato, parece ser o ponto mais crítico 
do trajeto.

Uso este espaço no jornal para denunciar 
esse abuso e solicitar providências a quem de 
direito. Minha idade avançada (estou beiran-
do os 74!) não merece ser importunada por 
esses vândalos. Com tanta frequência! Sei que 
são trabalhadores, em busca do seu sustento 
e o da sua família, mas façam menos baru-
lho, por favor. Deve ser parte das estratégias 
de marketing de quem os paga, mas, menos, 
menos barulho, por favor! Principalmente 
nas áreas residenciais. Imagino uma crianci-
nha ser arrancada de seus doces sonhos pelo 
som estridente de uma dessas motos. Que 
susto! Seus nervos podem ser definitivamen-
te perturbados. E por uma causa tão desne-
cessária! Por favor, aqueles que concordam 
comigo, repliquem esse meu protesto. Quem 
sabe, um dia, vamos alcançar um certo nível 
de paz. Este é o momento. Tudo mudou, tudo 
está mudando, que tal mudar na direção mais 
civilizada da paz e do silêncio. É hora de res-
peitar o outro, a necessidade de silêncio dos 
outros. Sei que isso é difícil para um brasilei-
ro comum entender. Brasileiro em geral gos-
ta de barulho, de furdunço. Mas o brasileiro 
também está mudando seus hábitos.

O número de veículos com som ligado a 
toda altura era corriqueiro, mas, agora, isso 
está diminuindo. Acho que a vigilância dos ór-
gãos públicos tem sua responsabilidade nessa 
mudança de atitude. Não foi espontânea. Até 
imagino alguém dizendo que eu, justamente 
eu, em parte responsável pelo barulho que o 
bloco Muriçocas do Miramar produz em certa 
madrugada de fevereiro, não tenho o direito de 
reclamar. E eu replico dizendo que isso aconte-
ce apenas num único dia do ano, não em todos 
os dias, tardes e noites do ano! Aproveito para 
me desculpar com aqueles que se incomodam 
com o som do Muriçocas, mas no Carnaval é 
diferente! E também estamos limitando a du-
ração do desfile, obedecendo a leis mais civili-
zadas de silêncio. Momo, o rei do furdunço, tem 
licença poética para quebrar todas as regras, 
mas só uma vez por ano! E ninguém aguentaria 
se fosse mais. Afinal, temos de trabalhar, orar, 
dormir, estudar, descansar, atividades que re-
querem silêncio.

Silenciem as motos de entrega, por favor! 
Não estou suportando mais!

Vou-me embora pra Pasárgada! Lá vou en-
contrar o poeta Bandeira. Ele há de concordar 
comigo.

Menos, menos, 
por favor!

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

A obra deixada por Pinto do Acor-
deon faz parte de uma marca nordestina 
que ainda deve perdurar. O forró mais 
tradicional, que explora instrumentos 
como sanfona, triângulo e zabumba em 
sua essência, está presente entre músi-
cos e grupos de todas as idades. As nos-
vas gerações acreditam na importância 
do gênero enquanto patrimônio cultu-
ral e que o forró é imortal, assim como o 
artista paraibano.

Para além de sua carreira nos palcos 
e estúdios, Pinto do Acordeon era uma fi-
gura alegre e que esteve presente em di-
versos momentos com o atual vocalista 
d’Os Gonzagas, Zé Neto, cujo pai tinha um 
bar que era frequentado pelo músico. No 
entanto, o primeiro contato entre os dois 
se deu a partir de quando Zé era produtor 
da banda, ainda na antiga formação.

“Meu pai ouvia muito e acredito que 
Pinto foi o discípulo mais fiel a Luiz Gon-
zaga. Não apenas em relação à aparência 
física, mas o jeito, a voz forte e potente. Ele 
era também um grandioso compositor, 
tinha um enorme talento para isso, sem 
falar que, como pessoa, era um grande 
contador de histórias e um grande humo-
rista”, recorda.

Em relação às influências, Zé Neto 
destaca que a música promove encontros 
e traça caminhos inesperados. “Olhar para 
os artistas do nosso estado é um combus-
tível, um estímulo pra mim. Sou de uma 
geração de crianças que acompanharam 
nomes como Chico César, Elba Ramalho, 
Zé Ramalho e Renata Arruda alcançarem 
o reconhecimento nacional, e isso é uma 
reafirmação da fé. No caso de Pinto, ele 
traz a força de tradição do sertanejo, dos 
hábitos e costumes desse povo, do ato de 
se apaixonar, de presentear, de paquerar 
no sertão”, completa Neto, que vai além 
e ressalta o gênero do forró tradicional 
como um fator documental da cultura 
nordestina. “O compositor nordestino traz 

um fator histórico, um conteúdo para a 
sociedade, como Luiz Gonzaga fez muito. 
Pinto deu seguimento a essa ideia e suas 
composições são muito importantes para 
o Brasil entender o Nordeste”.

Uma figura grandiosa em diversos 
sentidos, Pinto do Acordeon provocava 
sentimentos inexplicáveis para Zé Neto, e 
sua partida deixa uma lacuna imensa para 
a música paraibana. “A gente perde uma 
grande referência, de uma pessoa de força, 
de história. Parafraseando ele, que sempre 
dizia que quando um poeta morre, nasce 
uma flor, eu acredito que a flor que nasce 
agora é sua obra, que devemos comparti-
lhar e levá-la adiante”.

Yuri Gonzaga tem uma similar lem-
brança com a de Zé, de ouvir Pinto do 
Acordeon por influência do pai. “Ouvía-
mos sempre no carro. O nome dele estava 
sempre presente em torno de quem ouvia 
música”. Já profissional como parte do 
grupo Os Gonzagas, Yuri revela ter encon-
trado com Pinto diversas vezes, seja em 
situações como festivais ou em viagens 
de turnês. “Sempre que a gente se encon-
trava ele nos acolhia, nos recebia e nos in-
centivava. Não à toa, gravamos uma mú-
sica dele, ‘Minha Origem’, foi um presente 
dele para a gente, pois ele cedeu todos os 
direitos da composição”, revela. O registro 
foi realizado em 2015 e pode ser encon-
trado através de vídeo no canal oficial do 
grupo no Youtube. 

Yuri não poupa elogios ao músico e à 
sua trajetória. “Ele sempre fez questão de 
lutar pelo que acreditava, tanto que, desde 
jovem, chamou a atenção de Luiz Gonzaga 
por ser ousado e levou isso para o resto 
da vida, de valorizar o que acreditava em 
relação aos nossos valores e tradições nor-
destinas”, comenta.

O legado de Pinto do Acordeon fica 
para as próximas gerações seguirem como 
exemplo de alegria, mesmo em momentos 
tristes, como o atual. “Ele levava alegria 
por onde passava e acredito que tenha 
deixado isso através de sua música. Inde-
pendente dos problemas pessoais de cada 

um, ele promovia o encontro com alegria 
através da música, da festa, do forró”.

Betinho Lucena, integrante de Os Fu-
lano, também não lembra de um momen-
to específico em que teve o primeiro con-
tato com a música de Pinto do Acordeon, 
mas reforça a presença de seu som, que 
era algo presente desde a infância. “Minha 
família sempre teve um forte envolvimen-
to com a música, principalmente com o 
forró”.

A partir da carreira no forró, Betinho 
conheceu o sanfoneiro e tiveram uma re-
lação próxima, de um visitar o outro para 
tomar café. “Foi assim até que Os Fulano 
lançou o disco, em 2017, com uma de suas 
músicas e com participação dele, ‘Sou 
Mais Forró (Eta Forró)’, que trouxemos 
para o nosso repertório”.

Eles se encontravam principalmente 
durante as festividades juninas, quando 
dividiam palcos. “Fico muito sentido por 
todo esse contexto, pois perdemos um gi-
gante na música nordestina”.

O músico deixa um inquestionável 
legado e que deverá perdurar pelas pró-
ximas gerações forrozeiras. Para Betinho 
Lucena, o forró é imortal. “Não tenho 
esse medo de que o forró deixe de existir 
um dia. É um movimento que vai conti-
nuar existindo, independente de quem 
chegue e quem saia. E o legado vai sendo 
seguido. Temos atividades que aconte-
cem frequentemente e que fazem a cena 
acontecer”, finaliza.

Pinto do Acordeon é inspiração 
da nova geração do forró na PB
Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com

Registro realizado em 2015 do encontro bem-humorado, cheio de papo e cantoria entre o músico veterano e os integrantes da banda Os Gonzagas

Foto: Reprodução

Através do QR Code acima, 
acesse o vídeo d’Os Gonzagas 

com Pinto do Acordeon

Artistas homenageiam paraibano nas redes sociais
Elba Ramalho era vizinha do  

conterrâneo Pinto do Acordeon em 
Conceição e cresceram juntos.

“Um homem de muita integrida-
de, um homem que venceu muitas 
batalhas difíceis, de fome, dificuldade 
de sobrevivência, de adversidades, 
mas sempre venceu tudo com um 
sorriso, com um jeito generoso”, disse 
a cantora em entrevista à rádio CBN. 
“Tinha uma alma muito bondosa, 
um jeito de ser muito especial. Toda 
a nossa família está muito triste, tá 
enlutada, a gente se despede dele 
com muita saudade”.

Houve muitas homenagens e 
despedidas no mundo virtual através 
das redes sociais de artistas.

No Instagram, Alcymar Monteiro 
publicou um vídeo com os dois divi-
dindo o palco. “Hoje o dia amanhe-
ceu mais triste... Infelizmente, 2020 
levou embora pra alegrar o Forró 
celestial Pinto do Acordeon. Um ar-
tista talentoso, generoso, engraçado. 
Ser humano fantástico”.

Genival Lacerda também usou 
as redes sociais para manifestar 
seu pesar: “Das várias músicas que 
gravei a ‘Minha origem’, do eterno 

Pinto do Acordeon foi muito espe-
cial para mim, pois pude fazer uma 
homenagem a nossa Paraíba! Pinto, 
amigo querido, eternamente em 
meu coração!”

No Facebook, Sandra Belê tam-
bém se manifestou. “Pinto, que já me 
chamou carinhosamente de Luiz Gon-
zaga de saia, eu tenho muito orgulho 
de conhecê-lo e poder beber na fonte 
desse grande mestre! Salve Pinto do 
Acordeon!!!!”, publicou. 

O músico Guga Limeira também 
escreveu para seu perfil do Facebook: 
“Pinto do Acordeon é uma cordilheira, 

uma constelação, um oceano, uma sa-
vana, um continente. Sua contribuição 
é perene. Isso não se apaga”.

Luan Estilizado foi até sua con-
ta no Twitter para lamentar: “Hoje 
nossa Paraíba, nosso povo forrozeiro 
amanheceu de luto. Descanse em paz 
mestre Pinto do Acordeon”.

Quem também postou foi o 
músico Yuri Carvalho, também no 
Twitter, junto com uma foto ao lado do 
ídolo. “Um Salve para o Mestre Pinto 
do Acordeon! Cumpriu sua missão 
levantando e segurando a onda do 
forró. Só gratidão à Deusa e ao forró 
por ter te conhecido e aprendido um 
tanto contigo… Siga na luz divina”.

O baterista Gledson Meira tam-
bém prestou sua homenagem no 
Facebook: “Acordei com a triste notícia 
da passagem do grande Mestre Pinto 
do Acordeon. Tive a oportunidade de 
aprender muito e a honra de tocar e 
gravar com ele. Foi a convite dele que 
toquei no festival de Jazz de Montreux 
juntamente com meu irmão Léo. Muito 
obrigado por tudo, Mestre Pinto. Você 
estará sempre vivo em suas músicas e 
nas lembranças de quem teve a satis-
fação de conviver com você”.“Tinha uma alma muito bondosa”, definiu Elba

Foto: Rafael Passos/Divulgação
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Secult divulga lista de projetos 
habilitados no #CulturaPBnaWeb

Foi divulgado no Diário Oficial do 
Estado (DOE) de ontem o resultado 
preliminar de propostas habilitadas 
a concorrer aos benefícios emergen-
ciais regulamentados de acordo com 
o Edital #CulturaPBnaWeb.

São selecionados 150 propostas 
artísticas para apresentação virtual 
neste período de isolamento social 
devido à pandemia. Está previsto, em 
contrapartida, um cachê de R$ 1,2 
mil, resultando em um investimento 
total de R$ 180 mil.

Entre os selecionados, estão 
69 projetos de Apresentação e Per-
formance Artística, 16 na categoria 
podcasts; 4 para E-book e História 
em Quadrinhos, 20 para Exibição de 
Curtas-metragens, 31 para Cursos, 
Oficinas e Workshops, além de 20 na 
categoria Exposição, Intervenção e 
Galeria Virtual.

De acordo com o DOE, foi prorro-
gado o prazo das inscrições do Edi-
tal até o próximo domingo, dia 26. O 
#CulturaPBnaWeb vai ser realizado 
por meio da exibição, transmissão 
e compartilhamento das apresenta-
ções artísticas nos canais e redes so-
ciais oficiais do Governo da Paraíba e 
da Secult-PB.

Segundo a Secretaria de Estado 
da Cultura (Secult-PB), os proponen-
tes dos projetos inabilitados poderão 
interpor recurso até as 23h59 de ama-
nhã, apresentando a documentação 
correta através do e-mail cultuapb-
naweb@gmail.com. Como forma de 
facilitar a correção do motivo de cada 
inabilitação, haverá um glossário in-
formativo contendo os subsídios ne-
cessários para o envio dos documen-
tos (acesse o QR Code ao lado).

De acordo com o edital, as pro-
postas culturais em formato digital 
já citadas estão definidas da seguinte 
maneira: Apresentação e Performan-
ce Artística, com conteúdo de caráter 
performático, disponibilizado em 

Edital

Animação ‘Uma Aventura na Caatinga’, de Laércio Filho, é um dos curtas presentes para habilitação

formato audiovisual, digital, com du-
ração entre 15 e 45 minutos, relacio-
nado às artes cênicas, artes visuais, 
literatura, humor, música e patrimô-
nio cultural imaterial, assim como à 
diversidade de expressões estéticas 
decorrentes desses segmentos; Cur-
sos, Oficinas e Workshops de caráter 
formativo, também em formato au-
diovisual, digital, podendo ser utili-
zado o modelo seriado, relacionado 
às artes cênicas, artes visuais, lite-
ratura, cinema, música e patrimônio 
cultural imaterial, assim como à di-
versidade de atividades laborais, de 
habilidades e de técnicas; E-book e 
História em Quadrinhos, de conteú-
do literário em formato digital, com 
características de livro padrão ou 
conjunto de posts para a internet, re-
lacionado a temas como cultura, arte 
e história paraibana; Podcasts de ca-
ráter lúdico-formativo, disponibiliza-
do em formato de áudio, utilizando o 

modelo seriado, incluindo histórias, 
relatos, reflexões, entrevistas, entre 
outros; Exibição de Curta-metragens, 
obras audiovisuais, digitais, de gêne-
ro ficção, documentário ou animação, 
produzida na Paraíba, finalizadas 
entre 2016 e 2020, com duração de 
até 20 minutos; e Exposições, Inter-
venções e Galerias de Arte Virtual, de 
conteúdo contemplativo, disponibili-
zadas em formato digital.

Morei dois anos em Ribeirão Preto, no final da 
década de 1970. Delícia de cidade, pelo menos era no 
meu tempo. Lugar da terra roxa, do melhor chope do 
mundo lá no Pinguim 1 e no 2, gente também de su-
prema qualidade. Fiz amigos que depois fui perdendo 
de vista no embaçado dos tempos. Tenho saudades de 
lá e daquela gente, das tardes de sábado quando nos 
reuníamos para ouvir moda de viola, jogar truco, e 
celebrar a vida. Foi lá que escutei esse causo pela pri-
meira vez. Disseram para mim que o protagonista foi 
meu amigo daquelas tardes sabáticas, o Matosinho, 
ou mais apropriadamente o doutor Matoso. Depois 
ouvi a mesma história, com outros personagens em 
minhas andanças por aí, o que me faz crer que o rela-
to é de domínio público. Se aconteceu com Matosinho 
e sua trupe, sei lá... Mas, enfim, o causo é o que vou 
tentar desenhar linhas adiante.

Doutor Matoso era ortopedista renomado, guar-
dou amizades dos tempos de ginásio. Todos ficaram 
importantes como Matosinho. Um vestia toga nos tri-
bunais, outro empresário bem-sucedido no segmento 
do agronegócio, havia o que pilotava um equipo odon-
tológico, tinha também um jornalista e até um que não 
fazia coisa alguma, mas era bem de vida e ninguém sa-
bia como. Tão sólida era a benquerença entre eles que, 
na intimidade, não se tratavam pelo nome, mas pelos 
apelidos do tempo de escola. Matoso era o Matosinho, 
no diminutivo dada a sua discreta estatura. Tinha O 
Sovaco, o Trabuco, o Andorinha, o Cachaça e o Sossego. 
Essa era a turma.

Aqui é que começa a história dessa pequena agre-
miação. Resolveram comprar um rancho à margem do 
Rio Pardo, na época um curso d’água piscoso, com seus 
meandros atravessando paisagens bucólicas e aprazí-
veis. Compraram e o fizeram em sociedade. Era ali que 
pretendiam fazer suas pescarias, jogar truco, tomar 
umas e assar uma carne. Isso, é claro, livres dos patru-
lhamentos conjugais. Clube do Bolinha! As esposas até 
que concordaram. Afinal, mulher tem ciúmes de muitas 
coisas, mas do marido ir pescar com os amigos...

Para cuidar do empreendimento contrataram 
Calixtinho, um senhor viúvo, já batendo nos sessenta, 
com filhos criados e cada um cuidando de sua vida. 
Caseiro de alta competência, deixou o rancho um pri-
mor. Samambaia e flores de maio pela varanda, fogão 
à lenha na cozinha sempre abastecido para quando os 
patrões chegassem, churrasqueira limpinha e pron-
ta para o que viesse. Dava gosto de ver o Rancho dos 
Amigos. Foi assim que batizaram a propriedade, com 
o nome talhado em madeira de lei junto à porteira de 
entrada. Vale ressaltar que Calixtinho cuidava daquilo 
como se fosse coisa sua. Tinha até ciúmes.

Bem, depois de um tempo, resolveram fazer algo 
além das pachorrentas pescarias. E o que fizeram? 
Adivinhem! Acharam que era hora de levarem umas 
“mocinhas” para alegrar o ambiente. Compraram uma 
Kombi de segunda mão em nome do caseiro para as 
mulheres não desconfiarem (eram muito cuidadosos 
nesse quesito). Uma vez por mês buscavam algumas 
meninas nas chácaras da vizinhança, enchia-se a pe-
rua de raparigas e tome festa no Rancho dos Amigos. 
Quem fazia a coleta das meninas era Matosinho.

Aqui vale um esclarecimento para os que não 
são daquelas bandas. Chácara era um eufemismo 
com que batizavam os lupanares afastados da zona 
(sem trocadilhos) urbana.

Calixtinho era muito solícito com as garotas. 
Trava-as com respeito e atenção. Sempre muito gen-
til. Um cavalheiro!

Tudo ia muito bem. Até que um dia as mulheres 
se reuniram, já um pouco desconfiadas daquela ale-
gria toda às vésperas das tão esperadas pescarias e 
resolveram acompanhar os maridos naquele concor-
rido convescote. E foram.

Adoraram o local. Fizeram muitos elogios, tudo bem 
cuidado, limpinho, trato esmerado de Calixtinho.

– Que lindeza esse Rancho! – exclamavam elas.
Foi então que começaram a dar pitacos. “Bota 

essa samambaia ali”. “Põe essa mesa lá”. “Esse banco 
não fica bem aqui”. “Essa cortina não combina com o 
sofá”, etc., etc., etc... 

Calixtinho começou a não gostar daquelas obser-
vações. Afinal, quando chegaram não achavam tudo 
uma lindeza? Meio jururu com aquela intromissão, 
chamou Matosinho a um canto.

– Patrão, o senhor vai me desculpar...
– Diz, Calixto.
– Dessa vez, as putas que os senhores trouxeram, 

são mais velhas, feias e chatas que não acaba mais.
Se concordaram com Calixtinho, não sei. Mas um 

mês depois venderam o rancho... e a Kombi.

Matosinho, rancho 
e meninas

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, acesse a 
lista oficial de selecionados

Funesc na web

Programa ‘De Repente na Rede’ 
apresenta o cantador João Lourenço

A Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Fu-
nesc) exibe hoje o terceiro 
programa da série ‘De Re-
pente na Rede’, uma versão 
alternativa do projeto ‘De 
Repente no Espaço’.

Em seu novo formato, 
em vídeo, a atração é exibi-
da semanalmente, sempre 
às 19h, pelo canal oficial da 
Funesc no Youtube. A apre-
sentação é de Iponax Vila 
Nova, que esta semana des-
taca a poesia do repentista 
João Lourenço.

O programa de estreia 
aconteceu no dia 8 deste 
mês, tendo como homena-
geado Rogério Meneses e 
na sessão seguinte desta-
cou o talento de Raimundo 
Caetano. A cada semana, 
o programa é dedicado a 
um poeta repentista parai-
bano. A agenda do mês de 
julho encerra com a edição 
do dia 29, que apresenta o 
poeta Nonato Neto.

Desde julho de 2015, a 
Funesc realizava o ‘De Re-
pente no Espaço’ mensal-
mente, sempre na primeira 
quarta-feira de cada mês, 
sem interrupção. O apre-
sentador oficial e decla-
mador é Iponax Vila Nova, 
coordenador do projeto, 
que, além conduzir as can-

torias, realiza oficina de 
declamação e versos pelo 
Estado, dentro do projeto.

Devido à pandemia do 
covid-19, veio a necessida-
de de isolamento domici-
liar e o projeto teve que ser 
temporariamente suspen-
so. Para suprir parcialmen-
te essa ausência, foi criado 
o ‘De Repente na Rede’. Em 
seu novo formato, Iponax 
Vila Nova cita um poeta pa-
raibano a cada semana.

Homenageado
João Lourenço nasceu 

em Pilar (PB), nas terras do 

Engenho Corredor, na mes-
ma propriedade rural onde 
nasceu o romancista José 
Lins do Rego.

Começou a cantar em 
1977. Dedicou-se por sete 
anos ao coco e depois adotou 
a viola. Mudou-se para Per-
nambuco em 1984, quando 
começou a atuar em dupla 
com Rogério Menezes.

Começou a carreira de 
repentista na zona rural e 
depois veio para a cidade 
com a intenção de se pro-
fissionalizar. Atualmente 
João Lourenço reside em 
Caruaru (PE). É conside-

rado, pelos amantes da 
cantoria, como um dos 
melhores poetas cantado-
res do Nordeste.

Natural de Pilar, terra do romancista José Lins do Rego, repentista será reverenciado por Iponax Vila Nova

Foto: Thercles Silva/Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da

Funesc no Youtube



A obra de Francisco Fer-
reira Lima, o popular Pinto do 
Acordeon, se tornou Patrimô-
nio Cultural e Imaterial do Es-
tado da Paraíba em 13 de ju-
lho de 2019 é agora o legado 
dos paraibanos e admiradores 
da boa música nordestina.

O projeto da imateriali-
dade da sua obra é de autoria 
do deputado Delegado Wall-
ber Virgolino (Patriotas) e 
foi aprovado à unanimidade 
dos seus pares na Assembleia 
Legislativa, durante uma vo-
tação no dia 18 de junho do 
mesmo ano. 

Quase dois meses depois, 
em setembro, Pinto foi reco-
nhecido com o título ‘Mestre 
das Artes Canhoto da Paraíba’. 
Canhoto, outro importante 
músico paraibano, era Fran-
cisco Soares de Araújo, que 
morreu em 2008.

O objetivo principal des-
sas honrarias, segundo o autor, 
é o de valorizar os conheci-
mentos e expressões maiores 
da cultura paraibana.

Por meio do Registro no 
Livro de Mestres das Artes 
(Rema), as pessoas que con-
tribuem há mais de 20 anos 
com atividades culturais na 
Paraíba recebem o título de 
“Mestres e Mestras”, ao terem 
suas artes reconhecidas.

Pinto do Acordeon nas-
ceu em 18 de fevereiro de 
1948 na cidade de Conceição 
do Piancó, Sertão da Paraíba, 
quase na divisa dos estados 
do Ceará, um pouco mais dis-
tante de Pernambuco, Estado 
que fez nascer um dos mais 

populares cantores nordes-
tinos, Luiz Gonzaga, o Rei do 
Baião, que um dia o presen-
teou com uma sanfona branca 
de 120 baixos, relíquia da qual 
Pinto não se separava.

Nas suas falas não esque-
cia a infância e dizia sempre: 
“Eu fui criado engraxando no 
Beco da Pimenta, varria o cine-
ma para de noite entrar com a 
tabuleta de cigarros, chocola-
te e confeites para vender. Fui 
criado trabalhando, estudava 
à noite. Quando chegava ao 
colégio para estudar, já chega-
va cansado de tanto trabalhar 
durante o dia.”

E foi nessas histórias que 
sempre relembrava os dos dias 
mais duros que viveu, ele disse 

um dia: “Para comprar minha 
primeira sanfona eu tive que 
bater uma caieira (forno ar-
mado com os próprios tijolos 
para queimar)  de tijolos, pas-
sei três meses batendo tijolos, 
e era sozinho, não tinha ajuda 
de ninguém”.

Pinto dizia sempre que 
Gonzaga foi seu espelho. 
“Quando ele foi tocar em Con-
ceição, a primeira vez, ele 
estava se apresentando em 
um Grupo Escolar e a gente 
moleque, tudo em cima dos 
telhados das casas, para assis-
tir ele. Não se tinha dinheiro 
para pagar”. Foi quando Gon-
zaga disse lá do palco: “Olha 
molecada, vocês tudinho aí, 
amanhã vai ter show de graça 

em praça pública, vou tocar 
no meio da rua para vocês que 
não tem condições de pagar”.

Quem o conheceu mais 
de perto revela que o interes-
se dele pela música o acom-
panhava desde de criança. Já 
era um apaixonado, principal-
mente por um acordeon. Mas 
o destino se antecipou na vida 
dele pois o primeiro instru-
mento que tocou de verdade 
não foi uma sanfona, mas “A 
Tuba”. Ele chegou a fazer par-
te da Banda de Música da sua 
cidade. Depois tocou pandei-
ro, órgão (numa Banda Baile) 
e aos 14 anos começou a tocar 
a sanfona. Disse uma vez: “To-
cava uma sanfona emprestada 
durante a noite, enquanto o 

dono da sanfona que estava 
hospedado na casa do meu 
pai estava a dormir”.

Pinto tocava até diante das 
grandes das cadeias públicas 
do interior da Paraíba para os 
presos. Fez isso várias vezes na 
calçada da praça Salviano Leite, 
em Piancó, que ficava ao lado 
de uma sob o olhar atentos dos 
apenados que ficavam senta-
dos no beiral da janela gradea-
da com as pernas enfiadas nela 
para o lado de fora, e das mo-
ças que volteavam a praça, uma 
moda da época.

Pinto do Acordeon mi-
grou de Conceição para a ci-
dade de Patos em meados da 
década de 1960 onde deu iní-
cio a sua carreira. Gravou seu 

primeiro LP em 1976 e na atu-
alidade detém em torno de 20 
álbuns gravados em seu nome 
entre CDs e LPs.

Luto e condolências
Por meio de suas redes 

sociais, o governador João 
Azevêdo, externou pesar pela 
morte do músico, se solidari-
zando com a família de Pinto 
do Acordeon. “Hoje foi um dia 
triste para a cultura”, postou 
ontem. “Pinto do Acordeon foi 
referência para a Paraíba e um 
dos maiores ícones da música 
nordestina. Sua alegria estará 
eternizada nas suas músicas e 
na lembrança de todos nós”.

O prefeito de Conceição 
José Ivanilson Soares de La-
cerda, decretou luto oficial 
por três dias. Já o prefeito de 
Campina Grande, Romero Ro-
drigues, destacou que Pinto do 
Acordeon foi um artista que 
sempre teve um compromisso 
com a cultura de sua terra. 

Em João Pessoa, o prefei-
to Luciano Cartaxo também 
falou sobre a morte do artista 
paraibano: “Ele era um artis-
ta nato, dono de um talento 
como poucos. Tive a oportuni-
dade de ser seu companheiro 
na Câmara Municipal e muito 
me orgulhou poder homena-
geá-lo no nosso São João”. 

A Assembleia Legislativa 
do Estado emitiu uma nota 
de pesar, lembrando que ano 
passado o legislativo aprovou 
uma lei que torna patrimônio 
as músicas do sanfoneiro, e 
da mesma forma a Câmara de 
Vereadores da Capital, recor-
dando que o cantor e compo-
sitor já foi vereador (leia mais 
abaixo).

Napoleão Angelo
josenapoleaoangelo@gmail.com
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No ano passado, o músico foi 
reconhecido com o título ‘Mestre 
das Artes Canhoto da Paraíba’
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c.aranha@yahoo.com | colaborador

A obra do cantor e compositor Fran-
cisco Ferreira Lima, conhecido como 
Pinto do Acordeon, passou a ser consid-
erada Patrimônio Cultural da Paraíba na 
sessão da Assembleia Legislativa em 18 
de junho de 2019.
       Morreu ontem, aos 72 anos, após 
vários dias internado no Hospital Al-
bert Einstein, em São Paulo. Pinto do 
Acordeon estava com a saúde debilat-
ada por causa de um câncer na bexiga, 
além de enfrentar problemas renais e 
ser diabético.
       Em 2019, Pinto do Acordeon  
apresentou  problemas nos rins e foi 
internado em hospital de João Pessoa. 
Fez hemodiálise e foi submetido a um 
cateterismo. Foi então para São Paulo. 
Em 2015, teve parte de uma das pernas 
amputada por conta de complicações 
causadas por diabetes. 
       Natural de Conceição, no Sertão 
da Paraíba, o músico desde a infância 
cultivava seu gosto pela poesia regional e 
foi um dos integrantes da banda de Luiz 
Gonzaga, sua eterna referência.
       Em entrevista à rádio CBN, Elba 
Ramalho relembrou a relação com o 

Pinto: notoriedade na música do NE

“parceiro e amigo de uma vida toda”. 
Conterrâneos, Pinto e Elba eram vizinhos 
em Conceição e cresceram juntos. “Um 
homem de muita integridade, um homem 
que venceu muitas batalhas difíceis, de 
fome, dificuldade de sobrevivência, de 
adversidades, mas sempre venceu tudo 
com um sorriso, com um jeito generoso. 
Tinha uma alma muito bondosa, um jeito 
de ser muito especial. Toda a nossa família 
está muito triste, está enlutada, a gente se 
despede dele com muita saudade”.
       No Instagram, Flávio José homena-
geou Pinto e relembrou uma frase do 
paraibano “o artista nunca morre e na sua 
cova nascerá um pé de flor”.

      Pinto saiu de Conceição para morar 
em Patos em meados da década de 1960. 
A música lhe gerou interesse desde a in-
fância e ele também era aficionado por 
acordeão, instrumento em que se tor-
nou um virtuoso, ficou conhecido desde 
quando fazia parte das apresentações 
com a trupe de Luiz Gonzaga, período 
em que ganhou notoriedade na música 
nordestina e que produziu músicas que 
estão presentes até hoje nos festejos 
juninos brasileiros.
       Pinto do Acordeon gravou seu 
primeiro LP em 1976. Morreu tendo em 
torno de vinte álbuns gravados em seu 
nome (entre CDs e LPs), tendo compos-
to músicas para Elba Ramalho, Genival 
Lacerda, Dominguinhos, Fagner, Os 3 
do Nordeste e Trio Nordestino. Um de 
seus sucessos, ‘Neném Mulher’, ficou 
consagrada na voz de Elba Ramalho e 
foi tema da telenovela Tieta.
        Em 2008, foi para o Festival de 
Montreux, Suíça, no qual se apresentou 
junto com outros artistas brasileiros, 
entre os quais Gilberto Gil, Elba Ramal-
ho, Milton Nascimento, Chico César, 
Flávio José, Aleijadinho de Pombal e 
Trio Tamanduá.

Revisões sobre 
movimentos culturais

       Aos 20 anos de boy, já tinha lido de Sartre 
a Politzer e decidido nunca ser um tiranossau-
ro nas esquerdas. O Terceiro Mundo estava 
completamente em transe ideológico e sonha-
va com um desejo: a verdadeira revolução.
        Isso me faria assimilar em toda a pro-
fundidade, três anos depois, os “discursos” de 
Gilberto Gil em ‘Questão de ordem’ e Cae-
tano Veloso em ‘É proibido proibir’. Me faria 
corredigir o texto final do manifesto tropicalista 
Inventário do feudalismo cultural nordestino, 
lançado em Olinda; me faria entrar na clandes-
tinidade durante um ano; me faria colaborar 
com a fundação do PT na Paraíba e presidir a 
Associação Paraibana de Imprensa, de 1983 a 
85, além de coordenar no Estado o movimento 
das Diretas-Já; e gravar, em 1991, o disco-mix 
Sociedade dos poetas putos, num contraponto 
à “nova” estética-do-gibão, que se insinuaria 
como tentativa de barrar o que tudo de insti-
gante pudesse aparecer, como foi o caso da 
cultura do “hip hop”. 
         Sobre o tropicalismo? De Chico Pereira 
ao saudoso Belchior, é o livro que mais me 
cobram. Ainda farei rigorosas revisões sobre o 
assunto. Até porque não cheguei a uma con-
clusão sobre qual movimento foi mais impor-
tante e revolucionário para a cultura brasileira: 
o modernismo ou o tropicalismo.

De uma infância sofrida como engraxate, Pinto do Acordeon chegou a ver sua obra se tornar Patrimônio Cultural e Imaterial da PB

Luiz Gonzaga como espelho

Vida política: sanfoneiro chegou a dividir os palcos com a tribuna

O músico, cantor e com-
positor Pinto do Acordeon 
também marcou espaço na 
política paraibana. Na dé-
cada de 1990, o forrozeiro 
revezava os palcos de suas 
apresentações artísticas com a 
tribuna e o plenário da Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP). Em 1992, foi eleito 
vereador pelo PDT, exercendo 

o mandato de 1993 a 1996. 
Já no PMDB (hoje MDB), não 
conseguiu a reeleição e como 
suplente chegou a assumir o 
mandato em 1997. Depois 
migrou para o PSDB.

No período de vereador, 
Francisco Ferreira Lima, o 
Pinto do Acordeon, sempre 
integrou a chamada bancada 
governista e levava aos corre-
dores da política pessoense o 
seu bom humor e os trejeitos 
do mundo artístico. Nessa 

época, mais do que uma ação 
parlamentar tradicional, leva-
va para o espaço dos políticos 
“de verdade” boas histórias 
para o anedotário da vida 
política paraibana; contadas 
por ele mesmo, sempre com 
extremo humor.

Na legislatura de 1993 a 
1996, ele conviveu no plenário 
da Câmara pessoense com os 
seguintes colegas parlamenta-
res, entre titulares e suplentes: 
Badê (PDT), Avenzoar Arruda 

(PT), Carlos Coutinho (PFL), 
CBS (PT), Creusa Pires (PDT), 
Domiciano Cabral (PMDB), 
Durval Ferreira (na época 
sem partido), Eduardo Araú-
jo (PSDB), Chico Matemático 
(PPB), Francisco Gomes (PSDB) 
e Genivaldo Fausto (PFL).

E mais: Hervázio Bezerra 
(PMDB), João Gonçalves (PFL), 
Josauro Paulo Neto (PL), Luiz 
Silva (PDT), Marcílio Pio Chaves 
(PMDB), Marco Antônio (sem 
partido), Nadja Palitot (PDT), 

Reginaldo Pereira (PDS), Ricar-
do Coutinho (PT), Ruy Carneiro 
(PSDB), Severino Ramos (PDT), 
Tavinho Santos (PDS), Trocolli 
Júnior (PMDB), Vandi Brito (PL), 
Venilton Holanda (PMDB) e 
Wilson Braga (PDT).

Em dezembro de 2018, 
a CMJP aprovou a concessão 
do ‘Título de Cidadania Pes-
soense’ a Pinto do Acordeon. 
A propositura foi do líder da 
bancada governista, o verea-
dor Milanez Neto (PTB).

Jorge Rezende
jorgerezende.imprensa@gmail.com
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Copa do Nordeste
Há três partidas sem vencer no Campeonato Paraibano, o Botafogo tenta 
hoje a reabilitação e a classificação para as quartas de final da Copa do 
Nordeste enfrentando o Vitória, em Feira de Santana, na Bahia. Página 16
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Presidente interino Inaldo Andrade diz que está seguindo a legislação federal e determinação judicial

Câmara publica edital amanhã 
para as eleições em Bayeux

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Jorge Rezende

O presidente interino da 
Câmara Municipal de Bayeux 
(CMB), vereador Inaldo An-
drade (PL), disse ontem que 
amanhã deverá publicar o edi-
tal de convocação das eleições 
indiretas para a escolha do 
prefeito-tampão que ficará à 
frente da prefeitura de Bayeux 
até o final de dezembro deste 
ano.

“A Procuradoria da Câma-
ra já está tomando todas as 
providências”, afirmou ele, ao 
explicar que a Lei Orgânica 
do Município (LOM) realmen-
te não fala em prazo, mas que 
está seguindo a legislação fe-
deral que trata do assunto e 

que, depois da publicação do 
edital, “quem quiser que ve-
nha registrar sua candidatura”.

A decisão de Inaldo segue 
a decisão adotada anteontem 
à noite pelo juiz Francisco An-
tunes, da 4ª Vara Mista de Ba-
yeux, e que foi provocada por 
um recurso impetrado pelo 
vereador Adriano Martins 
(MDB). A eleição deverá ocor-
rer quase nas proximidades da 
eleições diretas que, como em 
todos os outros municípios, 
estão marcadas para o dia 15 
de novembro e que vão eleger 
o prefeito para os próximos 
quatro anos.

A eleição indireta foi pro-
vocada pela renúncia do pre-
feito afastado Berg Lima (PL) 
e vinha sendo contestada pelo 

presidente da Câmara e pre-
feito interino Jeferson Kita 
(Cidadania) que, inclusive, 
ameaçava recorrer à Justiça. 
Em sua decisão, no entanto, o 
juiz determinou que a Câmara 
deva mesmo convocar o pleito 
indireto; caso contrário, esta-
ria sujeita a punições.

Citado como um dos can-
didatos, Inaldo Andrade disse 
que não pretende disputar as 
eleições indiretas e que a pré-
candidatura que mantém des-
de o ano passado é às diretas, 
que estão marcadas para 15 de 
novembro. “Não sei quem vai 
mesmo se inscrever para as in-
diretas”.

Até o começo da tarde de 
ontem, a reportagem tentou 
contato com o prefeito interi-

no Jeferson Kita para saber se 
ele ainda vai recorrer contra 
as indiretas ou se vai disputar, 
mas ele não atendeu nenhuma 
chamada telefônica e nem re-
tornou as ligações. Pelo lado do 
bloco que segue o ex-prefeito 
Berg Lima, o nome mais cogita-
do até ontem era o da vereado-
ra Luciene Fofinho (PSB).

Ação Parlamentar

Pelas Prefeituras

Parcelamento de débitos
O presidente da Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (PSB), pro-
mulgou a Lei 11.740/2020, de autoria do de-
putado Felipe Leitão (DEM), que possibilita 
o parcelamento dos débitos em contas de 
energia, de água e esgoto referente ao perío-
do em que o decreto de calamidade pública 
estiver vigente no Estado. O ato foi publicado 
no Diário Oficial do Estado (DOE). O parce-
lamento em 12 meses não prevê acréscimo 
de quaisquer juros, multa, taxa ou correção 
financeira.

Cartilha da Famup
A Federação das Associações de Municí-
pios da Paraíba (Famup) elaborou uma 
cartinha contendo orientações para o re-
torno presencial das atividades nas admi-
nistrações municipais de forma segura, 
respeitando as orientações de autorida-
des sanitárias, de saúde e da Organização 
Mundial de Saúde (OMS). A cartinha será 
distribuída com todos os gestores públi-
cos para que elas sejam repassadas aos 
servidores. Entre as recomendações estão 
a de evitar atividades que envolvam aglo-
meração de muitas pessoas em uma mes-
ma sala de trabalho.

Mudanças em Patos
O prefeito interino de Patos, Antônio Iva-
nes de Lacerda (MDB), promoveu mu-
danças em sua equipe administrativa, no-
meando novos secretários na Saúde (José 
Francisco de Sousa – Zeca), na Adminis-
tração (Leônidas Dias de Medeiros) e na 
Educação (Adriana Carneiro de Azevedo). 
Eles substituem Maria do Socorro Cha-
ves (Educação), Marcos Túlio Rodrigues 
Athayde (Administração) e Francisca La-
vor Furtado (Saúde – ela continua na ges-
tão como secretária adjunta. Marcos Túlio 
também foi remanejado para assumir ou-
tra função.

Redução de ISS
Foi encaminhado para as comissões temá-
ticas da Câmara Municipal de João Pessoa 
(CMJP) um projeto de lei complementar de 
autoria do vereador Lucas de Brito (PV) 
que propõe reduzir a alíquota do Imposto 
Sobre Serviços (ISS) para os profissionais 
de turismo de eventos da cidade. O texto 
sugere alterar o percentual da taxa atual 
de 5% para 2% na cobrança feita aos pres-
tadores de serviços do setor. Objetivo é evi-
tar mais prejuízos causados por conta da 
paralisação das atividades em virtude da 
covid-19.

Licença maternidade
Foi publicada no Diário Oficial do Estado 
(DOE) a Lei 11.741, de autoria do deputado 
estadual Felipe Leitão (DEM), que garante 
às servidoras públicas civil e militar na Pa-
raíba a licença maternidade automática. O 
benefício ocorre sem perdas salariais du-
rante a vigência do decreto estadual de ca-
lamidade pública, em decorrência da pan-
demia do novo coronavírus (covid-19). A 
lei foi promulgada pela Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) e estabelece que a 
licença maternidade deverá ser concedida 
de imediato, a partir do momento da des-
coberta da gravidez.

Auxílio à cultura
A Prefeitura de Cajazeiras, por meio da 
Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), 
começou a efetuar desde o dia 16 o pa-
gamento da segunda parcela do ‘Fuminc 
Especial – Fundo Municipal de Cultura’, 
em função da pandemia. Cem artistas es-
tão sendo beneficiados com R$ 1.200,00, 
divididos em três parcelas de R$ 400,00. 
Como contrapartida, os artistas terão que 
apresentar lives e depoimentos online so-
bre suas atividades culturais. Cajazeiras é 
a única cidade da Paraíba com este tipo de 
incentivo aos artistas.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Eleições 2020

TRE orienta eleitor para que use máscara 
e leve sua própria caneta no dia de votar

O secretário de Tecnologia 
da Informação do Tribunal Re-
gional Eleitoral da Paraíba (TRE
-PB), José Cassimiro Júnior, dis-
se ontem que este ano o eleitor 
realmente vai ficar desobrigado 
da identificação biométrica e 
que já se encontra em discussão 
na Justiça Eleitoral a possibili-
dade de ampliação do horário 
de votação.

“É bem verdade que, de 
certa forma, a gente pode per-
der em termos de segurança, 
mas, em face da pandemia, es-
taremos evitando aglomeração 
nas secções, agilizando os tra-
balhos e estabelecendo mais 
tempo para que ninguém fique 
sem poder participar das elei-
ções”, informou Cassimiro.

Ele disse que o reconhe-

cimento de menos segurança 
também é relativo, porque o 
eleitor será dispensando da 
identificação biométrica, mas 
só poderá votar se comparecer 
com o título e com um docu-
mento que tenha foto para faci-
litar a comprovação.

A identificação biométrica, 
para quem não lembra, explica 
Cassimiro, é aquele ato que, an-
tes de votar, o eleitor é obriga-
do a fazer, colocando seu dedo 
num equipamento que permita 
ao mesário confirmar se ele (o 
eleitor) é o mesmo que havia 
sido fotografado pela Justiça 
Eleitoral no momento de fazer o 
cadastro eleitoral.

“Agora, mais não. Como nas 
eleições de alguns anos atrás, 
basta chegar, apresentar o títu-
lo e outro documento que tenha 
foto e já seguir para a cabine de 
votação”, informou Cassimiro, 

ao lembrar que essa mudan-
ça chegou a levar muita gente 
a pensar que tudo voltaria aos 
tempos anteriores, inclusive à 
urna de pano, mas que isso não 
procede. “O que deixa de ser 
obrigado é somente a identifica-
ção por biometria”, reforçou.

Caneta na seção
Cassimiro também con-

firmou que há uma discussão 
no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) sobre a possibilidade de 
ampliação do horário de vo-
tação, mas que, até agora, não 
existe decisão final. “Já que os 
cuidados provocados com a 
pandemia podem retardar um 
pouco a votação, o Tribunal 
pensa em ampliar o horário de 
votação das 17h para as 20h, 
por exemplo, mas isso ainda 
está no campo das discussões”, 
alertou, ao salientar que, “dian-

te de qualquer confirmação, 
a Justiça informará a tempo e 
orientará a população”.

No que se refere especifica-
mente à pandemia do novo co-
ronavírus, Cassimiro fez ques-
tão de antecipar que o eleitor 
pode ficar tranqüilo, que todos 
os cuidados de prevenção exigi-
dos pelos órgãos de saúde estão 
sendo providenciados pela Jus-
tiça Eleitoral.

“Em todas as secções, mas 
em todas mesmo, a entrada só 
será permitida com máscara, 
haverá álcool em gel, medido-
res de temperatura e tudo o 
mais”, garante ele, ao concluir 
que, para evitar problemas de 
contágio, a Justiça Eleitoral vem 
orientando, inclusive, que o 
eleitor leve caneta para evitar 
assinar seu nome com qualquer 
um disponibilizado na secção 
eleitoral”.

A eleição indireta, 
contestada pelo atual 
prefeito interino, foi 

provocada pela renúncia do 
então prefeito afastado do 

município, Berg Lima

O corpo do vice-presiden-
te da Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), Genival Matias 
(Avante), foi sepultado na ma-
nhã de ontem no município de 
Juazeirinho, na Região do Seridó 
paraibano. Genival Matias mor-
reu no último domingo (19), em 
Pernambuco, após sofrer um AVC 
hemorrágico enquanto pilotava 
uma moto-aquática, nas proximi-
dades da Praia de Serrambi.

Após velório realizado na 
sede da ALPB, em João Pessoa, 
na segunda-feira (20), o corpo do 
parlamentar seguiu para a cida-
de de Juazeirinho, onde o velório 
teve continuidade no Ginásio de 
Esportes da Escola Marechal Al-
meida Barreto. Às 11h de ontem, 
o corpo do parlamentar seguiu 
em um carro do Corpo de Bom-
beiros até o Cemitério Cônego 
Virgínio Stanislau Afonso, onde 
foi sepultado.

O presidente ALPB, depu-

tado Adriano Galdino (PSB), que 
participou anteontem do velório 
em João Pessoa, ressaltou a ami-
zade que mantinha com o seu 
vice e a lacuna que Genival deixa 
na política paraibana. “Genival 
Matias era um político que dialo-
gava com todos, sempre buscan-
do o melhor para o Estado. Uma 
dessas figuras que irão fazer falta 
pela sua capacidade de articula-
ção e sua incansável trajetória de 
buscar uma Paraíba mais justa 
para todos”, resumiu.

Para o deputado Nabor 
Wanderley (Republicanos), Geni-
val Matias fará uma enorme falta 
com sua precoce partida, pois, 
na Assembleia, era um amigo de 
todos, um conciliador e bom con-
selheiro. “Um amigo para todas as 
horas. Genival foi aquele a quem 
todos consultavam antes de to-
mar qualquer decisão, uma pes-
soa muito presente. Sempre agiu 
com muito respeito e com muita 

Corpo do vice-presidente da Assembleia 
Legislativa é sepultado em Juazeirinho

seriedade diante dos problemas 
do nosso Estado”, desabafou Na-
bor. O deputado externou sua so-
lidariedade aos familiares e toda 
a população do município de Jua-
zeirinho. “Perdemos um irmão e 
fica a sua história”, concluiu.

“Um político admirável e in-
teligente. Um colega parlamentar 
que sempre esteve à disposição 
para ajudar, sempre preocupa-
do com as ações da Assembleia”, 
afirmou o deputado Doutor Éri-

co (Cidadania) ao lembrar-se do 
amigo. Érico ressaltou ainda que, 
ao chegar à Assembleia, em seu 
primeiro mandato, teve em Geni-
val Matias uma pessoa com quem 
sempre pode contar. “Esse foi o le-
gado que Genival nos deixou por 
ser nosso amigo, por ser atuante 
e quem perde com tudo isso é a 
Casa Epitácio Pessoa e nos deixa 
como lição a escolha da política 
como forma de fazer o bem ao 
povo”, declarou o deputado.

Corpo do deputado seguiu no carro do Corpo de Bombeiros para o sepultamento

Foto: Agência-ALPB



Brasil-Mundo
Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos VieiraUNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 22 de julho de 2020

Reforma tributária do governo
prevê unificação de PIS e Cofins 
Alíquota única será de 12% sobre o valor da receita bruta auferida em cada operação, descontados os valores do ICMS e do ISS

Após um longo período 
de espera até que o gover-
no enviasse sua proposta de 
reforma tributária, o minis-
tro da Economia, Paulo Gue-
des, disse nesta terça-feira, 
21, que “é a política que dita 
o ritmo das reformas”. Em 
pronunciamento à impren-
sa após a entrega do texto 
aos presidentes do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
e da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), ele disse confiar 
no “espírito construtivo” 
dos parlamentares e defen-
deu a estratégia do governo 
de enviar um projeto unifi-
cando apenas tributos fede-
rais.

A proposta do governo 
prevê a unificação dos tri-
butos PIS e Cofins na cha-
mada Contribuição sobre 
Bens e Serviços (CBS). A alí-
quota única será de 12% so-
bre o valor da receita bruta 
auferida em cada operação, 
descontados os valores do 
ICMS e do ISS destacados 
no documento fiscal e os 
descontos incondicionais 
indicados no documento 
fiscal.

“Confiamos no Con-
gresso reformista. Con-
fiamos em espírito cons-
trutivo”, afirmou Guedes, 
dizendo ter sempre havido 
“boa vontade” do Parlamen-
to com as propostas do go-
verno.

Segundo o ministro, 
cabe ao Congresso Nacio-
nal dizer se vai legislar para 
todos - União, Estados e 
municípios - ou não. “Não 
posso invadir território de 
prefeitos e governadores fa-
lando de ISS e ICMS”, disse.

Guedes disse ainda que 
o governo vai enviar outras 
propostas de reforma para 
tratar do Imposto de Renda, 
tributação sobre dividen-
dos e Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI).

Aperfeiçoamento
O presidente do Sena-

do, Davi Alcolumbre (DEM
-AP), afirmou que a propos-
ta do Governo Federal para 
a reforma tributária, entre-
gue nesta terça-feira, 21, 
será aperfeiçoada no Con-
gresso. As mudanças serão 
discutidas na comissão mis-
ta formada por deputados 
e senadores no Legislativo, 
disse Alcolumbre.

“Agora com a partici-
pação do governo foi o que 
sempre pregamos que era 
fundamental, termos uma 
reforma tributária que re-
presentasse o desejo do 
governo e o desejo do Con-
gresso”, disse Alcolumbre 
após receber o projeto das 
mãos do ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes.

O presidente do Sena-
do declarou que o Legis-
lativo e o Governo Federal 
estão de “mãos dadas” para 
construir uma saída para o 
“emaranhado” de legisla-
ções tributárias no país. Ele 
ressaltou que o Executivo 
federal deve coordenar e 
dar uma diretriz para sua 
proposta, mas que a medida 
no final será uma união de 
consenso.

Idiana Tomazelli, 
Eduardo Rodrigues e 
Daniel Weterman
Agência Estado

Depois de uma longa espera, o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou a proposta de reforma tributária do governo ao Congresso Nacional 
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Toffoli suspende busca e apreensão
no gabinete de José Serra no Senado

O presidente Jair 
Bolsonaro sancionou, 
com vetos, a lei que auto-
riza emissoras de televi-
são aberta e rádio a dis-
tribuir gratuita.

Originalmente, o tex-
to da medida provisória 
enviado em março ao 
Congresso pelo gover-
no previa a autorização 
somente para as redes 
nacionais de TV aberta. 
Ao passar pela Câmara, 
o relator deputado Fer-
nando Monteiro (PP-PE), 
estendeu a possibilidade 
a emissoras de rádio e a 
organizações da socieda-
de civil.

A participação nos 
sorteios é restrita aos 
maiores de 18 anos. Por 
isso, será exigido cadas-
tro prévio do participan-
te, por meio digital, e a 
confirmação do Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF). 
O Ministério da Econo-
mia deverá regulamentar 
esses sorteios.

Pela lei, serão veda-
das a realização de ope-
rações que configurem 
jogo de azar ou bingo e 
a distribuição ou conver-
são dos prêmios em di-
nheiro.

Ao todo, foram qua-
tro dispositivos vetados. 
Dentre eles, o governo 
rejeitou o trecho que pre-
via ampliar a participa-
ção de interessados por 
meio telefônico. Segundo 
o governo, “o dispositivo 
enseja potencial ofensa 
ao direito do consumi-
dor, podendo onerá-lo 
no custo das chamadas 
telefônicas para realizar 
tal cadastro, podendo, 
inclusive, contrair dívi-
das abusivas em face da 
duração dessas ligações 
ante o desconhecimento 
do participante”.

Lei garante 
sorteios de 
prêmios na
TV e rádios

Estados pedem apoio ao Congresso

Luci Ribeiro
Agência Estado

Ao participar ontem de 
audiência pública da comis-
são mista que acompanha a 
situação fiscal e a execução 
orçamentária e financeira 
das medidas relacionadas 
ao novo coronavírus, o pre-
sidente do Comitê Nacional 
de Secretários de Fazenda, 
Finanças, Receita ou Tributa-
ção dos Estados e do Distrito 
Federal (Comsefaz), Rafael 
Fonteles, fez um apelo para 
que deputados e senadores 
ajudem na aprovação de te-

mas considerados fundamen-
tais para a recuperação fiscal 
de estados e municípios.

Um dos temas é a rejei-
ção ao veto presidencial ao 
Parágrafo 6º do Artigo 4 da 
Lei Complementar 173, es-
sencial para garantir que es-
tados e municípios suspen-
dam o pagamento de dívidas 
com instituições multilate-
rais de crédito.

“Foi colocado como se 
tivesse acontecido a suspen-
são total de todas as dívi-
das. Esse ponto precisa ser 
esclarecido: que apenas as 
dívidas com Caixa e BNDES 

[Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e So-
cial] e algumas do Banco do 
Brasil foram de fato suspen-
sas, ou melhor, postergadas 
e, com relação aos bancos 
internacionais, que estavam 
naquela contabilidade dos 
120 bilhões, não se consu-
maram por causa do veto fei-
to ao Parágrafo 6º do Artigo 
4 da Lei Complementar 173”, 
justificou Fonteles.

O presidente do Comse-
faz também pediu empenho 
para a suspensão do paga-
mento de precatórios até 
2032 e a prorrogação da Me-

dida Provisória 938/2020, 
de recomposição dos Fun-
dos de Participação dos Es-
tados (FPE) e Municípios 
(FPM). Ao fazer um balanço 
da situação fiscal dos esta-
dos nesta pandemia, Rafael 
Fonteles, lembrou que estes 
perderam, em média, 18% 
de sua arrecadação com o 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) no segundo trimes-
tre deste ano.

Segundo Fonteles, com 
exceção de Mato Grosso, to-
dos os estados apresentaram 
quedas expressivas. A do Cea-

rá foi a de mais impacto, com 
menos 28% de arrecadação. 
Com o fim do pagamento do 
auxílio emergencial, a previ-
são é de que as perdas conti-
nuem até dezembro.

Folha de pagamento
Na mesma audiência, 

a secretária de Fazenda de 
Goiás, Cristiane Schmidt, en-
fatizou a importância da re-
composição do FPE e da lei 
complementar que garantiu o 
auxílio a estados e municípios. 
Sem a  recomposição do FPE, 
Goiás não estaria pagando os 
servidores, disse Cristiane.

Karine Melo
Agência Brasil

O ministro Dias Toffo-
li, presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
suspendeu o mandado de 
busca e apreensão que se-
ria cumprido na manhã de 
ontem, no gabinete do se-
nador José Serra (PSDB), 
alvo de investigação sobre 
suposto caixa 2 de R$ 5 
milhões na campanha de 
2014. A decisão atende a 
pedido da mesa diretora do 
Senado, presidida por Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), que 
argumentou que a ordem 
expedida pela 1ª Zona Elei-
toral de São Paulo “retirava 
a eficácia das prerrogativas 
constitucionais do Poder 
Legislativo e constitui fla-
grante violação à hierar-
quia do Poder Judiciário”.

CongreMais cedo, Al-
columbre impediu a en-

trada da Polícia Federal no 
gabinete do tucano e mobi-
lizou os advogados da Casa 
para acionar o STF no caso.

A Operação Paralelo - 
a terceira fase da operação 
Lava Jato junto à Justiça 
Eleitoral de São Paulo - foi 
desencadeada pela Polícia 
Federal (PF) e pelo Minis-
tério Público Eleitoral de 
São Paulo. A ofensiva foi 
aberta por ordem da 1ª 
Zona Eleitoral de São Pau-
lo, que também determi-
nou o bloqueio judicial de 
contas bancárias dos in-
vestigados.

Um dos principais al-
vos da ofensiva da PF é o 
empresário José Seripieri 
Junior, fundador e ex-presi-
dente da Qualicorp, preso 
temporariamente no âm-
bito da operação. Segundo 
a Ministério Público Elei-
toral, supostas doações de 
R$ 5 milhões não contabi-
lizadas à Serra em 2014 te-

riam sido feitas a mando de 
“Junior”.

A Polícia Federal apon-
tou ainda que a investi-
gação identificou outros 
pagamentos, “em quantias 
também elevadas e efetua-
dos por grandes empre-
sas, uma delas do setor de 
nutrição e outra do ramo 
da construção civil, todos 
destinados a uma das em-
presas supostamente utili-
zadas pelo então candidato 
para a ocultação do recebi-
mento das doações”.

Defesas
Em nota, a assessoria 

do tucano afirma que “o 
senador José Serra foi sur-
preendido esta manhã com 
nova e abusiva operação 
de busca e apreensão em 
seus endereços, dois dos 
quais já haviam sido vas-
culhados há menos de 20 
dias pela Polícia Federal. A 
decisão da Justiça Eleitoral 

é baseada em fatos antigos 
e em investigação até então 
desconhecida do senador e 
de sua defesa, na qual, res-
salte-se, José Serra jamais 
foi ouvido”.

“José Serra lamenta a 
espetacularização que tem 
permeado ações deste tipo 
no país, reforça que jamais 
recebeu vantagens indevi-
das ao longo dos seus 40 
anos de vida pública e sem-
pre pautou sua carreira po-
lítica na lisura e austerida-
de em relação aos gastos 
públicos. Importante re-
forçar que todas as contas 
de sua campanha, sempre 
a cargo do partido, foram 
aprovadas pela Justiça Elei-
toral. Serra mantém sua 
confiança no Poder Judiciá-
rio e espera que esse caso 
seja esclarecido da melhor 
forma possível, para evitar 
que prosperem acusações 
falsas que atinjam sua hon-
ra”, finaliza a nota.

Pepita Ortega e 
Rayssa Mottanop
Agência Estado
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Equipe já tinha confirmado as contratações de Arthur Pecos, Vinicius Pastor, Felipe Vezaro, João Victor, Betinho e Barnes

Ala Rafa Oliveira é o sétimo
reforço do Basquete Unifacisa

A semana começou 
bem movimentada para 
o Basquete Unifacisa que 
anunciou mais um refor-
ço para a nova temporada 
do NBB. Rafa Oliveira é o 
sétimo nome confirmado 
na equipe paraibana. Na-
tural de Divinópolis em 
Minas Gerais, o ala/pivô 
atuou pelo São José na úl-
tima temporada e apre-
sentou uma evolução im-
pressionante, chegando 
a concorrer ao Prêmio de 
Jogador que Mais Evoluiu 
em 2019/2020 na premia-
ção Melhores do NBB, com 
médias de 16.2 pontos, 5.1 
rebotes, 1.8 assistências e 

17.9 de eficiência.
O jogador de 27 anos e 

1m98 de altura, que já en-
frentou a Unifacisa algumas 
vezes na sua carreira, disse 
estar muito feliz e ansioso 
por sentir o calor da torcida 
ao seu favor dessa vez.

 “Eu fiquei muito feliz 
em poder fazer parte des-
se grande projeto que já é 
vitorioso, estou muito mo-
tivado para esse, que pra 
mim, será o maior desafio 
da minha carreira e eu sei 
que a palavra chave é tra-
balho. Sei que quando tem 
trabalho o resultado vem. A 
equipe vem muito competi-
tiva, com vários jogadores 
de alto nível técnico e tenho 
certeza que juntos vamos 
alcançar voos altos e dar 
muitas alegrias pra toda a 
torcida”, finalizou.

Além de Rafa Oliveira, 
o Basquete Unifacisa já ti-
nha renovado o contrato de 
Barnes, e contratado tam-
bém Arthur Pecos, Vinicius 

Pastor, Felipe Vezaro, João 
Victor e Betinho.

Temporada
A temporada 2019/2020 

do NBB foi oficialmente en-
cerrada no início de maio. 
A decisão foi divulgada pela 
Liga Nacional de Basquete 
(LNB) e teve como base a situ-
ação atual do país no combate 
ao novo coronavírus. Repre-
sentantes da entidade e dos 
16 clubes participantes con-
cordaram em assembléia que 
não haveria mais possibilida-
de de retomar a competição a 
tempo e com todas as medi-
das de segurança necessárias. 
Assim, os clubes seguem com 
o planejamento voltado para a 
temporada seguinte.

Unifacisa

A  volta do Campeonato Paraibano, no último final 
de semana e, em plena pandemia, trouxe novidades, 
algo até impensável antes de sua paralisação no dia 18 
de março, quando Botafogo e Sousa se enfrentaram, 
em João Pessoa, com placar de 1 a 1, num Almeidão 
vazio por conta da proibição de público. Mesmo em-
patando em casa, o Belo se mantinha como favorito ao 
título, não só por ter o melhor elenco e investimento, 
mas também pelo fato de ter uma partida a menos. To-
dos cravavam a classificação sem sustos. Lêdo engano.

Na volta dos jogos, uma  surpresa. O grande favori-
to ao seu quarto título seguido vem tropeçando e vive 
um momento de incerteza na competição, pois corre o 
sério risco de não chegar as semifinais. Não depende 
apenas de si na última rodada. Tem de vencer o CSP e 
torcer por um tropeço de Atlético ou Treze que dispu-
tam jogos complicadíssimos contra Sousa, no Marizão, 
e Campinense, no Amigão, respectivamente. Como se 
vê o calendário cheio está seriamente ameaçado.

O Botafogo retornou com um futebol sem nenhum 
brilho, se equiparando aos demais. Os cinco jogos do 
Paraibano até agora realizados nesse retorno servi-
ram para colocar uma grande interrogação sobre o 
favorito ao título de 2020. Se o Belo não mostrou bri-
lho algum, os demais estiveram no mesmo nível. Até 
o Atlético, em que se esperava bem mais, ofuscou em 
Campina Grande ao perder a invencibilidade para o 
Campinense. 

O São Paulo Crystal, que estava na UTI, na zona de 
rebaixamento, deixou CSP, que joga hoje contra  Sport 
Lagoa Seca, e o Nacional acossados. Briga ainda na par-
te de baixo e de cima da tabela. Apostar em quem nessa 
reta final? No Grupo B, Campinense e Sousa estão clas-
sificados e no Grupo A, ainda embolado, com Atletico, 
Botafogo e Treze lutando por duas vagas.

Estadual volta
sem favorito

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Quem viu o Botafogo jogar contra o 
Campinense, no último dia 16, no 
Almeidão, naquele zero a zero enfado-
nho, e domingo, 19, diante do Sousa em 
mais um empate, agora com gols - 1 a 
1 - deve estar preocupado com a sorte 
do Belo na Copa do Nordeste, onde 
enfrenta hoje o Vitória-BA em jogo pre-
visto para a cidade de Feira de Santana 
precisando apenas de um empate para 
se classificar. Mauro Fernandes certa-
mente está cobrando mais determinação 
do elenco e, principalmente de Rodrigo 
Andrade, contratado como o homem 
da criação e que anda decepcionando. 
Longe daquele jogador que brilhou, ano 
passado, no Sampaio Correa. Será hoje?

Copa do Nordeste

Paulistão
O clássico Corinthians 
x Palmeiras, na Arena 
de Itaquera, é o jogo 
mais importante no 
retorno do Paulistão, 
hoje, às 21h30. A ro-
dada tem mais cedo o 
jogo Ituano x Ferroviá-
ria, às 16h30. O San-
tos joga contra o Santo 
André, às 19h15.

Última ceia
Um churrasco com fun-
cionários e jogadores 
do Flamengo, no Ninho 
do Urubu, na última 
segunda-feira, marcou 
a despedida do técnico 
Jorge Jesus. O reconhe-
cimento pelo excelente 
trabalho do português, 
que fez do Flamengo o 
melhor da América.

O desportista, advogado, delegado e escritor 
Francisco Di Lorenzo Serpa recebeu um “Voto de 
Aplauso” da Câmara Municipal de João Pessoa pelos 
relevantes serviços que vem prestando a Paraíba. Ex-
diretor social do Belo, o colunista do Jornal A União, 
é uma figura ímpar em nosso futebol. Me falta pre-
dicados para definir essa figura ilustre.

Homenagem justa

A câmara municipal 
de João Pessoa, através 
de seu trabalho remoto, 
aprovou no mês de junho 
um "Voto de Aplausos" ao 
cronista  Francisco Di Lo-
renzo Serpa, do Jornal A 
UNIÃO, pelos relevantes 
serviços prestados ao fu-
tebol da Paraíba.

O vereador Renato 
Martins, autor da propo-
sição argumentou que 
Serpa realiza há anos um 
trabalho de resgate da 
história do nosso futebol, 
através da coluna semanal 
Causos & Lendas.

O parlamentar acres-
centou ser  leitor assíduo 
dos artigos de Serpa Di Lo-
renzo,  enaltecendo o livro 
publicado pelo homenagea-
do como sendo uma forma 
de mostrar aos desportistas 
mais novos a riqueza e os 
detalhes do nosso futebol.

Por último Renato 
Martins afirmou que tam-
bém propôs, na casa legis-
lativa   e ja foi aprovado 
por seus pares a comenda  
"Talento Esportivo" que 
oportunamente será en-
tregue ao escritor e des-
portista Serpa Di Lorenzo.

Câmara destaca o
trabalho de Serpa

Crônicas de Francisco Serpa fazem parte do livro Espelhos de Papel

Foto: Divulgação

Metropolitana de Futsal

Liga entrega protocolo
de saúde para os jogos

Na manhã de ontem,  o 
presidente da Liga Metropo-
litana de Futsal da Paraíba 
(LMFS),  juntamente com a 
representante da equipe de 
saúde da Entidade, Thiffany 
Limeira, entregou ao secre-
tário de esporte da cidade 
de João Pessoa, Rodrigo Tri-
gueiro, o protocolo de saúde 
que será posto em prática 
para a prevenção do comba-
te ao novo coronavírus para 
o retorno dos jogos.

A expectativa da En-
tidade, que reúne mais de 
trinta equipes de João Pes-
soa e no seu entorno, é que a 
bola possa voltar a rolar nas 
quadras da região metropo-
litana a partir de setembro. 

O documento emitido pela 
liga orienta equipes e de-
mais profissionais envolvi-
dos com a disputa dos jogos 
antes, durante e depois de 
cada evento.

Francielton Vieira é 
presidente da Liga Metropo-
litana de Futsal, competição 
que têm a chancela da Fede-
ração Paraibana de Futebol 
de Salão (FPFS) e segundo 
ele, está preparando toda a 
estrutura necessária para 
se adequar às exigências 
dos órgãos de saúde para 
a retomada das atividades 
esportivas. “Os clubes agora 
já detém em mãos o nosso 
protocolo que foi feito pela 
equipe de  Saúde Esportiva 
da liga. Agora é continuar 
trabalhando na expectativa 
da bola rolar”, afirmou.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

  A equipe vem 
muito competitiva, com 
vários jogadores de alto 

nível técnico e tenho 
certeza que juntos 

vamos alcançar voos 
altos e dar muitas 

alegrias 
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O jogador de 27 anos e 1m98 de 
altura, que já enfrentou a Unifacisa 
algumas vezes na sua carreira, 
está animado com o novo projeto

Francielton Vieira, o secretário Rodrigo Trigueiro e Thiffany Limeira
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Time paraibano precisa apenas de um empate para chegar às quartas de final. Jogo é em Feira de Santana

Belo decide a vaga hoje na
Copa do NE contra o Vitória

Há três partidas sem 
vencer, todas pelo Campeo-
nato Paraibano, o Botafogo 
tenta hoje a reabilitação e a 
classificação para às quartas 
de final da Copa do Nordes-
te enfrentando o Vitória, na 
última rodada da primeira 
fase. A partida será disputa-
da no Estádio Jóia da Prince-
sa, às 20 horas, em Feira de 
Santana-BA. A arbitragem 
desta partida será de um trio 
do Maranhão, comandado 
pelo árbitro Mayron Frederi-
co dos Reis Novais, auxiliado 
por Elson Araújo da Silva e 
Raphael Max Borges Pereira.

O Belo atravessa uma 
fase difícil no Campeonato 
Paraibano, podendo até ficar 
fora das semifinais, coisa que 
não acontece há vários anos. 
O técnico Mauro Fernandes 
ainda não acertou a equipe, 
que sofre com a falta de cria-
ção no meio campo. Hoje, o 
clube tenta a classificação na 
Copa do Nordeste, compe-
tição em que vai muito bem 
na terceira posição do grupo 
A, com 12 pontos. Um sim-
ples empate com o Vitória 
lhe garante a passagem para 
a próxima fase. O clube pode 
até mesmo se classificar com 
uma derrota, mas nesse caso 
vai torcer por tropeços de 
ABC e Sport, concorrentes 
direto pela vaga.

O técnico Mauro Fer-
nandes terá dois desfalques 
para este jogo. Os volantes 
Everton Heleno e Welling-
ton César. Eles deram positi-
vo no teste de covid e estão 
afastados do jogo. O lateral 
direito Léo Moura vem se re-
cuperando de uma lombal-
gia e ainda não sabe se terá 
condições de jogo. Para os 
lugares de Everton e Wellin-
gton, as opções são Mineiro, 
Marcos Vinícius e Juninho. 
Para o lugar de Léo, pode 
continuar Juninho ou Erivel-
ton, este último entrou bem 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

CSP x Sport Lagoa Seca 
é o jogo que encerra hoje a 
nona rodada do Campeo-
nato Paraibano de Futebol 
2020. A partida seria dis-
putada no último sábado, 
mas foi adiada porque o 
Sport alegou que 8 jogado-
res testaram positivo para 
covid-19. O jogo será dispu-
tado às 20h15, no Estádio 
Almeidão, em João Pessoa. 
O árbitro central da partida 
será Thiago Galdino Caval-
canti, auxiliado por Paulo 
Ricardo Alves Farias e Wla-
demir Cunha Mendes.

O jogo é de muita im-
portância para o CSP, por-
que o clube luta para fugir 
do rebaixamento. O Tigre 
está em último lugar do gru-
po B, com apenas 7 pontos, 
mas com um jogo a menos, 
podendo terminar a rodada 
em terceiro lugar, com 10 
pontos. Além do Tigre, lu-

tam para se manter na pri-
meira divisão no grupo B, o 
São Paulo Crystal, que tem 9 
pontos, e o Nacional de Pa-
tos, também com 9 pontos. 
Campinense com 17 pontos 
e Sousa com 14 já estão clas-
sificados para as semifinais.

Segundo o presidente 
e técnico do CSP, Josivaldo 
Pereira, ele não espera um 
grande rendimento da sua 
equipe, mas quer sair do 
Almeidão com uma vitória 
tranquila. “Nós passamos 
aí 4 meses parados, o prazo 
para os treinos foi muito cur-
to, e não tive a oportunidade 
de realizar nenhum amis-
toso para avaliar a equipe e 
corrigir erros, mas confio no 
meu elenco e tenho certeza 
que a garotada vai vencer 
mais este desafio”, disse o 
treinador.

Pelo lado do Sport Lagoa 
Seca, o clube não tem nada a 
perder. Já foi rebaixado para 
a segunda divisão no próxi-
mo ano, e está disputando 

estas duas últimas partidas 
que lhes falta com um time 
formado por garotos.

Luta pelas semifinais
Enquanto no grupo B as 

disputas são para fugir do 
rebaixamento, no grupo A, 
a luta é por uma vaga para 
as semifinais. Atlético com 
18, Treze com 17 e Botafogo 
com 17, lutam por duas va-
gas, que só serão definidas 
na última rodada, progra-
mada para acontecer após a 
participação do Botafogo na 
Copa do Nordeste.

Atlético e Treze de-
pendem apenas deles para 
chegar à segunda fase da 
competição. Se vencerem 
seus jogos contra o Sousa e 
o Campinense, respectiva-
mente, se classificam. Para 
o Botafogo, resta vencer o 
CSP e torcer para que Atlé-
tico e Treze não consigam 
vencer, ou pelo menos um 
dos dois, para ficar com 
uma das vagas. 

CSP enfrenta Sport na briga contra o rebaixamento
Foto: Instagram/CSP

Jogadores do CSP estão pressionados a alcançar uma vitória no jogo de hoje para deixar a zona de rebaixamento

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Josemar Gonçalves

na partida contra o Sousa, no 
último domingo.

Uma provável escalação 
do Botafogo para este jogo 
decisivo é Felipe, Léo Moura 
(Juninho ou Erivelton), Fred, 
Luís Gustavo e Mário; Minei-
ro, Marcos Vinícius (Juninho), 
Rodrigo Andrade e Cássio Ga-
briel; Kelvin e Lucas Simón.

O Botafogo leva vanta-
gem no confronto direto com 
o time baiano, pela Copa do 
Nordeste, desde que a com-
petição passou a ser admi-
nistrada pela CBF, em 2013. 
De lá para cá, as duas equipes 
se enfrentaram 3 vezes, com 

duas vitórias do Belo (4x2 e 
3x1) e uma vitória da equipe 
de Salvador (1x0).

No Vitória, o mistério é 
grande. Este será o primeiro 
jogo da equipe, após a para-
lisação causada pela pande-
mia do coronavírus. O técnico 
Bruno Pivetti foi obrigado a 
fazer duas equipes para dis-
putar a Copa do Nordeste 
e o Campeonato Baiano, ao 
mesmo tempo. Hoje, o Rubro
-negro da boa terra enfrenta 
o Botafogo pela competição 
regional e amanhã volta a 
campo para encarar o Bahia 
de Feira de Santana, pelo 

campeonato estadual.
Por este motivo, a esca-

lação da equipe para o jogo 
de hoje, no Jóia da Princesa, é 
um total mistério. Os treinos 
têm sido realizados com por-
tões fechados e a imprensa 
não teve acesso. Não se sabe 
ainda qual a competição será 
priorizada pelo clube e por-
tanto, se a equipe mais forte, 
considerada titular, entra em 
campo hoje ou amanhã.

O Vitória está em uma 
posição confortável na tabela 
de classificação da Copa do 
Nordeste. O clube é o segun-
do colocado do grupo B, com 

13 pontos e precisa apenas 
de 1 ponto para passar à pró-
xima fase, independentemen-
te dos outros resultados.

Outros jogos
Além de Botafogo x Vi-

tória, a Copa do Nordeste 
programa para hoje mais 6 
jogos, todos começando às 
20 horas. Na Arena Cajueiro, 
jogam Sport x Confiança; no 
Centro Esportivo Praia Forte 
ABC x CSA; no Estádio Bar-
radão CRB x Ceará; Bahia x 
Náutico no Estádio Pituaçu; e 
no Valfredão o River enfrenta 
o Santa Cruz. A partida entre 

Frei Paulistano x Imperatriz 
foi cancelado, porque as duas 
equipes já não têm mais con-
dições de classificação.

O Botafogo leva 
vantagem no confronto 

direto com o time 
baiano, pela Copa do 
Nordeste, com duas 

vitórias e uma derrota, 
nos três jogos

Depois de dois jogos no retorno do Paraibano sem conseguir vencer - empatou com o Campinense e o Sousa - o Botafogo vai precisar melhorar o seu futebol para seguir na Copa do Nordeste
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedos de Estradas Vicinais em Trechos do Distrito de 
Cepilho (Repasse nº 1033.554-93/2016 do Ministério da Agricultura) - Areia/Pb. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2020.. VIGÊNCIA: até 21/10/2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00260/2020 - 21.07.20 - HARG EMPREENDIMENTOS, 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES - LTDA - R$ 115.104,67.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO N° 00307/2019, referente a TO-
MADA DE PREÇOS 00009/2019.PARTES: Prefeitura Municipal deAreia eLISBOA ENGENHARIA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ. n° 29.769.351/0001-43. OBJETO:Prorrogação de. 
Prazo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 57.I. §§ 1º E 2º DA LEI 8.665/93.SIGNATÁRIOS:João 
Francisco Batista de Albuquerque eLisboa Engenharia Construções e Serviços EIRELI. DATA DA 
ASSINATURA: 21/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 00171/2020 decorrente do PREGÃO PRE-
SENCIAL 00040/2020. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE AREIAe DROGAFONTE LTDA, CPNJ nº 
08.778.201/0001-26. OBJETO: Alteração de Valor contratual. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 
65, II, d, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: Juliana Viegas de 
Albuquerque Baracho eDROGAFONTE LTDA. DATA DA ASSINATURA:21/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Teste Rápido para diagnostico do COVID-19, Secretaria de Saúde Areia/
PB, conforme o Art. IV, da Lei 13.979/2020.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00077/2020.
VIGÊNCIA: até 11/09/2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00259/2020 - 21.07.20 - 

EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO - R$ 48.993,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00076/2020, 
que objetiva: Aquisição de medicamento FORTEO 20mg, para atendimento de demanda judicial, 
processo de N° 0800014-40.2020.8.15.0071, destinados a Secretaria de Saúde do município de 
Areia-PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GLOBAL ME-
DICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - R$ 14.529,40.

Areia - PB, 21 de Julho de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

CASA CLEMENTINO LEITE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº 02/2020
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 02/2020, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE 
CUNHO JORNALÍSTICO DE INTERESSE PÚBLICO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO; RATI-
FICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MÁRCIO RANGEL FERREIRA 
DA SILVA 05634495431 - R$ 13.600,00.

Alagoa Nova - PB, 02 de Março de 2020
ÍCARO TEIXEIRA ROCHA 

Presidente da Câmara

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 01/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 
ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, 
PATRIMONIAL, ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BCR CONTABILIDADE PÚBLICA 
LTDA - R$ 42.000,00.

Alagoa Nova - PB, 23 de Abril de 2020
ÍCARO TEIXEIRA ROCHA

Presidente da Câmara

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 02/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, DE NOTÓ-
RIA ESPECIALIZAÇÃO, DE NATUREZA SINGULAR A ESTA CÂMARA MUNICIPAL; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS 
ASSOCIADOS - R$ 19.600,00.

Alagoa Nova - PB, 01 de junho de 2020
ÍCARO TEIXEIRA ROCHA

Presidente da Câmara

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0003/2020-CPL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS 

DE CUNHO JORNALÍSTICO DE INTERESSE PÚBLICO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO / 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA nº 02/2020 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 
e suas alterações / VALOR DO CONTRATO: R$ 13.600,00 (Treze mil e seiscentos reais) / CRÉDITO 
PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: RECURSOS PRÓPRIOS / PARTES: CONTRATANTE: Câmara 
Municipal de Alagoa Nova / CONTRATADA: MÁRCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA 05634495431 
/ PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 de março a 31 de dezembro de 2020.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0004/2020-CPL
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE / 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL nº 02/2020 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e suas alterações / VALOR DO CONTRATO: R$ 68.262,00 
(Sessenta e oito mil duzentos e sessenta e dois reais) / CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A 
DESPESA: RECURSOS PRÓPRIOS / PARTES: CONTRATANTE: Câmara Municipal de Alagoa 
Nova / CONTRATADA: EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS – ME / PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 
de abril a 31 de dezembro de 2020.

EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00026/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Alagoa Nova: CT Nº 
0005/2020 – 13.04.20 - ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - ME - R$ 185,00; CT Nº 0006/2020 
- 13.04.20 – EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS - R$ 17.441,10; CT Nº 0007/2020 - 13.04.20 - 
PAPELARIA ROCHA LTDA ME - R$ 108,90.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0008/2020-CPL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 

ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, 
PATRIMONIAL, ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL / MODALIDADE 
DE LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE nº 01/2020 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações / VALOR DO CONTRATO: R$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais) / CRÉDITO PELO 
QUAL CORRERÁ A DESPESA: RECURSOS PRÓPRIOS / PARTES: CONTRATANTE: Câmara 
Municipal de Alagoa Nova / CONTRATADA: BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA / PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 23 de abril de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0009/2020-CPL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, DE NOTÓRIA 

ESPECIALIZAÇÃO, DE NATUREZA SINGULAR A ESTA CÂMARA MUNICIPAL / MODALIDADE DE 
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE nº 02/2020 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações / VALOR DO CONTRATO: R$ 19.600,00 (Dezenove mil e seiscentos reais) / CRÉDITO 
PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: RECURSOS PRÓPRIOS / PARTES: CONTRATANTE: Câmara 
Municipal de Alagoa Nova / CONTRATADA: CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS  
/ PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 de junho de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE DECISÃO DE RECURSOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

A Prefeitura Municipal de Araruna - PB, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica 
aos participantes e demais interessados no certame em epigrafe, que após análise detalhada do 
Recurso Administrativo interpostos pelas empresas: NCE CONSTRUCAO E IMPERMEABILIZACAO 
EIRELI e BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI, respaldada na forma do art. 109,§ 1º da Lei 
8.666/93, decido por Reconhecer do Recurso manifestamente tempestivo e, no mérito,rejeitá-lo, 
nos termos da fundamentação apresentada no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município. 
Conservando-se a decisão anteriormente prolatada, ratificar e manter a Inabilitação das Recorren-
tes. Informa ainda que a abertura dos envelopes Propostas de Preços dos licitantes habilitados na 
referida Tomada de Preços, acontecerá a partir das 09h do dia 24.07.2020. A CPL comunica que os 
autos do processo se encontram com vista fraqueada aos interessados, na sala da Comissão Per-
manente de Licitação, situada na Rua Professor Moreira,21 – Centro – Araruna/PB, das 08h às 12h.

Araruna - PB, 22 de julho de 2020.
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE DECISÃO DE RECURSOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

A Prefeitura Municipal de Araruna - PB, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica 
aos participantes e demais interessados no certame em epigrafe, que após análise detalhada do 
Recurso Administrativo interpostos pelas empresas: NCE CONSTRUCAO E IMPERMEABILIZACAO 
EIRELI e BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI, respaldada na forma do art. 109,§ 1º da Lei 
8.666/93, decido por Reconhecer do Recurso manifestamente tempestivo e, no mérito, rejeitá-lo, 
nos termos da fundamentação apresentada no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município. 
Conservando-se a decisão anteriormente prolatada, ratificar e manter a Inabilitação das Recorren-
tes. Informa ainda que a abertura dos envelopes Propostas de Preços dos licitantes habilitados na 
referida Tomada de Preços, acontecerá a partir das 08h do dia 24.07.2020. A CPL comunica que os 
autos do processo se encontram com vista fraqueada aos interessados, na sala da Comissão Per-
manente de Licitação, situada na Rua Professor Moreira,21 – Centro – Araruna/PB, das 08h às 12h.

Araruna - PB, 22 de julho de 2020.
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

AVISO DE DECISÃO DE RECURSOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

O Fundo Municipal de Saúde de Araruna - PB, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica aos participantes e demais interessados no certame em epigrafe, que após análise 
detalhada do Recurso Administrativo interpostos pelas empresas: NCE CONSTRUCAO E IMPER-
MEABILIZACAO EIRELI e BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI, respaldada na forma do art. 
109,§ 1º da Lei 8.666/93, decido por reconhecer do “recurso” manifestamente tempestivo e, no 
mérito,rejeitá-lo, nos termos da fundamentação apresentada no Parecer da Procuradoria Jurídica 
do Município. Conservando-se a decisão anteriormente prolatada, ratificar e manter a Inabilitação 
das Recorrentes. Informa ainda que a abertura dos envelopes Propostas de Preços dos licitantes 
habilitados na referida Tomada de Preços, acontecerá a partir das 11h do dia 24.07.2020. A CPL 
comunica que os autos do processo se encontram com vista fraqueada aos interessados, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Professor Moreira,21 – Centro – Araruna/
PB, das 08h às 12h.

Araruna - PB, 23 de julho de 2020.
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE DECISÃO DE RECURSOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

A Prefeitura Municipal de Araruna - PB, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica 
aos participantes e demais interessados no certame em epigrafe, que após análise detalhada do 
Recurso Administrativo interposto pela empresa: NCE CONSTRUCAO E IMPERMEABILIZACAO 
EIRELI, respaldada na forma do art. 109,§ 1º da Lei 8.666/93, decido por Reconhecer do Recurso 
manifestamente tempestivo e, no mérito, hei por bem Rejeitá-lo nos termos da fundamentação 
apresentada no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município. Conservando-se a decisão anterior-
mente prolatada, ratificar e manter a Inabilitação da Recorrente. Informa ainda que a abertura dos 
envelopes Propostas de Preços dos licitantes habilitados na referida Tomada de Preços, acontecerá 
a partir das 10h do dia 24.07.2020. A CPL comunica que os autos do processo se encontram com 
vista fraqueada aos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua 
Professor Moreira,21 – Centro – Araruna/PB, das 08h às 12h.

Araruna - PB, 23 de julho de 2020.
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Agosto de 2020, por meio do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, para: Aquisição de Gêneros alimentícios para composição de cestas básicas para distribui-
ção a população que necessita de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso 
igualitário durante o enfrentamento a pandemia internacional COVID-19 Aquisição de Gêneros 
alimentícios para composição de cestas básicas para distribuição a população que necessita de 
atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitário durante o enfrentamento a 
pandemia internacional COVID-19. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3369-1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

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

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna pú-

blico para conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade CHAMADA PÚBLICA Nº 
00001/2020, não compareceu nenhum interessado, sendo considerada como licitação DESERTA.

Aguiar-PB, 21 de Julho de 2020.
Damião Lins de Sousa

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNIUCIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00021/2020
 A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00021/2020, do tipo menor preço por item, prestação de serviços com a locação 
de um veículos, conforme especificações no anexo do edital, cuja abertura será no dia 07.08.2020 
às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Aguiar--PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 21 de Julho de 2020.
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01.2013.
OBJETO: O presente TERMO DE ADITIVO tem por objeto, ALTERAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 

3 (TRÊS) MESES, contados do término do prazo de vigência do TERMO DE CONTRATO de nº 
144.2013, datado de 30.01.2014, e Primeiro Termo Aditivo datado de 14.01.2015, Segundo Termo 
Aditivo, 18.01.2016, Terceiro Termo Aditivo 18.10.2016, Quarto Termo Aditivo, 18.06.2017, Quinto 
Termo Aditivo, 23.11.2017,  Sétimo Termo Aditivo, 18.04.2018, , Sétimo Termo Aditivo, 25.04.2018, 
Oitavo Termo Aditivo datado de 28.12.2018, Nono Termo Aditivo, 28.06.2019, Décimo Termo Aditivo, 
23.08.2019,  Décimo Primeiro Termo Aditivo, datado 02.01.2020, Décimo Primeiro Termo Aditivo, 
datado 01.04.2020 respectivamente, firmado entre as partes, objetivando a execução de obras de 
esgotamento sanitário no Município de Alagoinha – PB. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALAGOINHA – MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS CONTRATADA: COENCO CONS-
TRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 00.431.864/0001-68 - GEORGE 
RAMALHO BARBOSA - JUSTIFICATIVA: Conforme Termo aditivo de Prazo do Convênio, Justificativa 
Técnica e Planilha Com Alteração Física, documentos esses em anexo, REGIMENTO: Lei 8.666/93 
e suas alterações posteriores. DATA DE VIGÊNCIA: 01.07.2020 A 30.09.2020. OBS: Publicado para 
atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Alagoinha/PB, 01 de julho de 2020.
MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas do dia 03 de 
Agosto de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
Consultório Odontológico a ser instalado na Unidade Básica de Saúde Francisco Pereira no Conj. 
José de Assis Pimenta de Assunção - PB, conforme especificações e exigências constantes no 
Termo de Referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 005/15; 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) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 21 de Julho de 2020
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 00033/2020. PARTES: PREFEITURA-

MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO e a empresa MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Pavimentação 
em Paralelepípedos em ruas do bairro Bela Vista e na Entrada da Cidade sentido BR230, zona 
urbana do município de Assunção - PB.Constitui o presente Termo Aditivoasupressão de valor ao 
Contrato de Execução dos Serviços n.º 00033/2020da importância de R$ 51.916,47, passando DE 
R$ 476.005,66 PARA R$ 424.089,19.

FUNDAMENTAÇÃO: Este Termo Aditivotem base legalna Cláusula Décima Segunda do contrato 
firmadoe em conformidade com aLei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993 especialmente 
em seu artigo 65, demais legislações pertinentes.

Assunção – PB, 05 de junho de 2020.
Luiz Waldvogel de Oliveira Santos

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para executar os serviços de pavimentação 
da Rua Bernardino José Batista (continuação), no município de Bernardino Batista/PB. LOCAL e 
DATA: Rua Edinete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB, na sala de reuniões 
da CPL, às 09:00 horas do dia 07 de Agosto de 2020. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35611021. E-mail: cpl.bernardino@
gmail.com. Edital: www.bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Bernardino Batista - PB, 21 de Julho de 2020
MATEUS RIBEIRO DANTAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
nº. 005/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS.  Data de 
abertura: 03/08/2020 às 13h30min (horário local), por meio do site https://www.comprasgovernamen-
tais.gov.br. Informações: no endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital:www.
boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.comprasgovernamentais.gov.br/.

Boqueirão, 21 de julho de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2020
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-
BLICO e comunica aos interessados que o aviso da licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº. 003/2020, 
do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.  Publicado no DOE e Jornal A 
União do dia 14/07/2020, que por falhas técnicos não foi disponibilizado no COMPRASNET. Fica 
remarcada a abertura para: 03/08/2020 às 09h00min (horário local), por meio do site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações: no endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no 
horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318. E-mail: cplboqueirao@
gmail.com.Edital:www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 

Boqueirão, 21 de julho de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2020
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-
CO e comunica aos interessados que o aviso da licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº. 004/2020, do 
tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE DIABETES (SERINGAS DE INSU-
LINAS) PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS NO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO-PB. 
Publicado no DOE e Jornal A União do dia 16/07/2020, que por falhas técnicos não foi disponibilizado 
no COMPRASNET. Fica remarcada a abertura para: 04/08/2020 às 09h00min, por meio do site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: no endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, 
Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318. E-mail: cplbo-
queirao@gmail.com. Edital:www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.comprasgovernamentais.gov.br/.

Boqueirão, 21 de julho de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 013/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é CONSTRUÇÃO DE UMA 
CENTRAL DE VELÓRIOS. Data de abertura: 06/08/2020 às 10h00min (Horário Local). Cópia do 
Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3391-2318. 

Boqueirão, 21/07/2020. 
Crystiane Gomes Bezerra

Presidente-CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS  N.°007/2020
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção 

de 01 (uma) quadra poliesportiva descoberta, localizada na aldeia vila São Miguel - anexo EMEF 
Centro Social São Miguel, neste município. EMPRESA QUE INGRESSOU COM PEDIDO DE 
RECONSIDERAÇÃO DE RECURSO – FASE HABILITAÇÃO: CICERO DOS SANTOS CALIXTO. 
Caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.  Maiores 
informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
na sede da Prefeitura no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis. 

Baia da Traição - PB, 21 de julho de 2020.
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: aquisição de combustíveis e lubrificantes, para atender as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Conde/PB e Secretaria de Municipal de Saúde de Conde/PB, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00014/2020. DOTAÇÃO: Reserva Orçamentária nº 00508 no valor de R$ 151.665,00 
(cento e cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais) na seguinte dotação orçamentária: 
Órgão: 20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; Função: 04 ADMINISTRAÇÃO; 
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0011 CIDADE UNIDA POR UMA ADMINIS-
TRAÇÃO EFICIENTE; Ação: 2012 MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; 
Nat. da Despesa: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS. 
Reserva Orçamentária nº 00509 no valor de R$ 78.652,50 (setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta 
e dois reais e cinquenta centavos) na seguinte dotação orçamentária: Órgão: 21400 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Função: 12EDUCAÇÃO; Subfunção: 361ENSINO FUNDAMENTAL; 
Programa: 0025 CIDADE UNIDA POR NÓS - MDE; Ação: 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO ENSIN. FUNDAMENTAL – MDE; Nat. da Despesa: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO; 
Fonte: 111RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO; 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Conde e: CT Nº 00144/2020 - 17.07.20 - POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN 
EIRELI - R$ 230.317,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Equipamentos em geral, para atender as necessidades dos CREIs e 

Escolas da rede municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00052/2019. DOTAÇÃO: 
Reserva Orçamentária nº 00308 no valor de R$ 4.180,00 (QUATRO MIL, CENTO E OITENTA REAIS) 
na seguinte dotação orçamentária: Órgão: 20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; 
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO; Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0011 CIDADE 
UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE; Ação: 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE; Natureza da Despesa: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE; Fonte: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS. Reserva Orçamentária nº 00356 no valor de 
R$ 5.540,00 (CINCO MIL, QUINHENTO E QUARENTA REAIS) na seguinte dotação orçamentária: 
Órgão: 20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; Função: 04 ADMINISTRAÇÃO; 
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0011 CIDADE UNIDA POR UMA ADMINIS-
TRAÇÃO EFICIENTE; Ação: 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 
Natureza da Despesa: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; Fonte: 001 
RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:; CT Nº 00119/2020 - 28.04.20 - GERALDO 
VIDAL DA NÓBREGA - ME - R$ 4.180,00; CT Nº 00120/2020 - 28.04.20 - SM CORDEIRO DE 
MELO EIRELI - R$ 5.540,00.

Onde se lê:
Aquisição de Equipamentos em geral, para atender as necessidades dos CREIs e Escolas da 

rede municipal, conforme condições, quantidades estabelecidas neste instrumento.
Leia-se:
Aquisição de Equipamento para atender as necessidades da Secretaria de Comunicação Social 

e Difusão Digital de Conde-PB, conforme condições, quantidades estabelecidas neste instrumento.
Republicado por incorreção em 05/05/2020

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Confecção de próteses dentárias. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 

10006/2020. DOTAÇÃO: Recursos oriundos do Programa Brasil Sorridente: 01.00 FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE 10.301.3011.3002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE 211.000001 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO - SAÚDE 
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de 
Caraubas e: CT Nº 60601/2020 - 13.07.20 - JOAO BATISTA SATURNINO GOMES - R$ 90.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020
O município de Conceição - PB, através da Pregoeira da Licitação, torna pública a RETIFICAÇÃO 

do Edital de Licitação, Pregão Eletrônico nº 0006/2020, publicada no Diário Oficial da União de 21 
de julho de 2020, edição 138, seção 3, página 195, Diário Oficial do Estado, edição Nº. 17.162, pág. 
33, Jornal a União, ano CXXVII, Nº. 146, pág. 18 e no Diário Oficial do Município (FAMUP), Ano XI/
Nº. 2648, pág. 4, todos no dia 21 de junho de 2020, conforme segue: ONDE SE LÊ: Data e horário 
do recebimento das propostas: até às 09:15 horas do dia 28/07/2020. Data e horário do início da 
disputa: 09:30 horas do dia 28/07/2020; LEIA-SE: Data e horário do recebimento das propostas: até 
às 14:15 horas do dia 28/07/2020. Data e horário do início da disputa: 14:30 horas do dia 28/07/2020. 
Mantidos inalterados os demais itens publicados. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, 
S/N - São José - Conceição - PB, no horário 08h00min Às 13h00min dos dias úteis.

Conceição - PB, 21 de Julho de 2020.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara do Município de Conceição/

PB, torna público, para conhecimento dos interessados, o RESULTADO DO JULGAMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO da Tomada de Preços n.º 00002/2020, objeto Contratação de 
escritório de advocacia para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica da Câmara 
Municipal de Conceição-PB, na forma abaixo especificada: Licitantes habilitados por cumprir todas 
as exigências do edital: JOAQUIM LOPES VIEIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
CNPJ Nº 18.912.038/0001-04 e BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETO – SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ Nº 27.337.536/0001-53. Licitante inabilitado por não cumprir as 
exigências do edital: BARBOSA E LOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ Nº 28.434.565/0001-
04 – o  licitante não apresentou documento referente ao item 9.2.2, alínea b, do edital (Certidão de 
regularidade da sociedade de advogados).  Ainda informo que sobre a manifestação da empresa 
JOAQUIM LOPES VIEIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA na ata de abertura em 
relação aos atestados de capacidade técnica da empresa BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO 
NETO – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, a comissão decidiu que não se faz necessário 
diligenciar visto que a empresa apresentou outros atestados que supri a exigência editalicia. Dos 
atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações desta forma fica aberto o prazo recursal. 

Conceição/PB, 21 de julho de 2020.
MARIA FRANCINEIDE ALVES 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE RESPOSTA DO ESCLARECIMENTO
O município de Conceição/PB, torna público sobre o esclarecimento sobre o presente procedi-

mento licitatório tem o escopo aquisição de material de Informática destinados à todas as Secretarias, 
Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Conceição - PB. O Pregão Eletrônico nº. 0004/2020 
foi publicado no dia 16 de julho de 2020, com a data de abertura do certame marcada para o dia 
28 de julho de 2020, as 09h:30. No dia 17 de julho de 2020 às 15h03min, foi solicitado pedido de 
esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 00004/2020, encaminhado, via correspondência 
eletrônica no portal www.portaldecompraspublicas.com.br. A resposta para o pedido de esclareci-
mento referente ao Pregão Eletrônico nº. 00004/2020, encontram-se disponibilizados no site do 
www.portaldecompraspublicas.com.br e no setor de licitação. 

Conceição – PB, 20 de Julho de 2020.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00014/2020
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 DP00014/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPOTES COM TECIDO TNT; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ELISANGELA DE PONTES 
FERREIRA BARROS 04856986414 CNPJ 18.645.409/0001-20 - R$ 25.500,00.

Cuité - PB, 21 de julho de 2020
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2020, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada para execução da obra de pavimentação(reprogramação: 
Contratação de empresa especializada para execução da obra de pavimentação (reprogramação: 
CR1007887-38/2013; CR1008039-60/2013; 1017439-51/2014) de vias públicas no Município 
de Camalaú - PB, conforme Projeto Básico de Engenharia; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: - JP SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI; 
CNPJ:32.369.091/0001-23; Valor: R$ 124.494,21 (Cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa 
e quatro reais e vinte e um centavos).

Camalaú - PB, 21 de Julho de 2020.
ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especial izada para execução da obra de 

pavimentação(reprogramação: Contratação de empresa especializada para execução da obra de 
pavimentação (reprogramação: CR1007887-38/2013; CR1008039-60/2013; 1017439-51/2014) de 
vias públicas no Município de Camalaú - PB, conforme Projeto Básico de Engenharia. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2020. DOTAÇÃO: 02.0000 - EXECUTIVO 02.010-SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 02010.15.451.1009.1021 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTA-
ÇÕES 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 001 30.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTA-
LACOES CR1007887-38/2013; CR1008039-60/2013; 1017439-51/2014. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Camalaú e: CT 
Nº 00041/2020 - 21.07.20- JP SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI ; CNPJ:32.369.091/0001-23; 
Valor: R$ 124.494,21 (Cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e 
um centavos).

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de equipamentos 

eletronicos e material de informatica, para atender as necessidades da STTP. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande / STTP: 05.010 - Superintendencia de Transito e transportes Publicos 04.122.2001.2092 
- Ações Administrativas da STTP 05.451.1025.20.91 - Ações de Melhoria nos sistema de Transito 
3390.30.00 - Material de Consumo 1001 - Recursos Ordinarios. PARTES CONTRATANTES: Supe-
rintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00060/2020 - 17.07.20 
até 31.12.20 - ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - R$ 6.807,00; CT Nº 
00061/2020 - 17.07.20 até 31.12.20 - Geraldo Vidal da Nobrega - R$ 5.900,00.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Agosto 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de expe-
diente e diversos. 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. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 21 de julho de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Locaçao de imóvel tipo residencial destinado ao funcionamento do PROGRAMA 

CRIANÇA FELIZ neste município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DP00025/2019. ADITA-
MENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Esperança e: CT Nº 00179/2019 - Luciene Honorato Grangeiro - 1º Aditivo - prorroga 
o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 29.05.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2020, que objetiva: Aquisição de 
material elétrico destinado a manutenção da iluminação pública deste municipio de Esperança/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: G + E REPRESENTACAO E 
COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIR - R$ 27.040,00; L. A. D. COM. E SERVICOS 
EIRELI - R$ 38.850,00.

Esperança - PB, 21 de Julho de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2020, que objetiva: Aquisição de 
material elétrico destinado a manutenção da iluminação pública deste municipio de Esperança/PB; 
ADJUDICO o seu objeto a: G + E REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONS-
TRUCAO EIR - R$ 27.040,00; L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI - R$ 38.850,00.

Esperança - PB, 21 de Julho de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

O Município de Esperança, Estado da Paraíba, torna público que fará realizar através da Comissão 
Especial de Licitação, às 10h30 do dia 06/08/2020, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
do tipo menor preço global, processada sob o nº 00002/2020, originalmente marcada para o dia 
20/03/2020, adiada conforme publicação veiculada no Diário Oficial do Estado de 04/03/2020, que 
objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTA-
ÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. Recursos próprios, previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal 8.666, de 1993 e suas alterações. A Sessão Pública para 
recebimento dos envelopes será realizada na Rua Antenor Navarro, nº 837, Centro Administrativo, 
Esperança - PB, em conformidade com as normas sanitárias de prevenção a propagação do novo 
coronavírus. Informações no horário das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3361-3801.Edital: www.esperanca.pb.gov.br.

Esperança - PB, 21 de julho de 2020.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE EDITAL Nº 001/2020

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EMAS-PB, de acordo com o que 
consta do Processo Administrativo nº 003/2020, torna público aos interessados que estará realizando, 
nos termos da Legislação vigente, no período de 22 de julho de 2020 a 04 de agosto de 2020 inscri-
ções para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, objetivando PROVIMENTO TEMPORÁRIO 
DE VAGAS NOS CARGOS DE MÉDICO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE 
para prestação de serviços por excepcional interesse público.  

O Edital e demais esclarecimentos poderão ser obtidos na sede da Secretaria de Administração 
e Planejamento, localizada na Avenida Vice-Prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02, Centro, 
Emas-PB, no site oficial da prefeitura no link http://emas.pb.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes/
p16_sectionid/10,ou pelo e-mail administracao@emas.pb.gov.br, no horário das 8:00 às 13:00 horas, 
durante o período acima referido.

   Emas - PB, 21 de julho de 2020
Francisca Lacerda do Nascimento Dantas

Secretária de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2020
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB torna público o 

resultado do julgamento do pedido de impugnação ao edital da Tomada de Preço nº 00003/2020, 
impetrado pela Empresa GOPAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – EPP, CNPJ Nº 
19.382.678/0001-04, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada para execução 
da 2ª (segunda) etapa das obras de reforma do campo o VICENTÃO, no município de Emas-PB, 
contrato de repasse CAIXA nº 1062223-30. Dá análise do pedido à vista das normas estabelecidas no 
ato convocatório, como também, nos pareceres técnicos e jurídicos, DECIDE pelo INDEFERIMENTO 
do pedido de impugnação apresentado pela empresa GOPAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 
EIRELI – EPP, CNPJ Nº 19.382.678/0001-04, mantendo-se mantida a data de abertura para o dia 
22 de julho de 2020 as 11:00h. A referida impugnação e resposta encontra-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitação.

Emas, 21 de julho de 2020.
ARISTOTELES BEZERRA GOMES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Vice-prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, às 09:00 horas do dia 04 de 
Agosto de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa para aquisição de material de construção, hidráulico e elétrico para reforma, para 
atender as necessidades do município de Emas-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 8666. 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, 21 de Julho de 2020
Aristoteles Bezerra Gomes

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2020

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB torna público o 
resultado do julgamento do pedido de impugnação ao edital da Tomada de Preço nº 00002/2020, 
impetrado pela Empresa GOPAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – EPP, CNPJ Nº 
19.382.678/0001-04, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada para execução 
da 1ª (primeira) etapa das obras de reforma do campo o VICENTÃO, no município de Emas-PB, 
contrato de repasse CAIXA nº 1058076-59. Dá análise do pedido à vista das normas estabelecidas no 
ato convocatório, como também, nos pareceres técnicos e jurídicos, DECIDE pelo INDEFERIMENTO 
do pedido de impugnação apresentado pela empresa GOPAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 
EIRELI – EPP, CNPJ Nº 19.382.678/0001-04, mantendo-se mantida a data de abertura para o dia 
22 de julho de 2020 as 09:00h.A referida impugnação e resposta encontra-se à disposição dos 
interessados no Setor de Licitação.

Emas, 21 de julho de 2020.
ARISTOTELES BEZERRA GOMES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2020 - SRP
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que o aviso da licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº. 001/2020, do 
tipo “menor preço”, cujo objeto é Sistema de Registro de Preços para Eventual Aquisição de Testes 
Rápidos do COVID19 (Corona Vírus) Homologados pela Anvisa.  Publicado no DOE, DOU e Jornal 
A União do dia 16/07/2020, que por falhas técnicos não foi disponibilizado no COMPRASNET. 
Fica remarcada a abertura para: 28/07/2020 às 09h30min (horário local), por meio do site https://
www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: no endereço Rua Vicente Borges Gurjão, 158, 
Centro, Gurjão – Paraíba. Outras informações pelo E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital:www.
gurjao.pb.gov.br; ttps://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 

Gurjão, 21 de julho de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos 

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para realização de exames 
diversos, conforme termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00055/2020. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orça-
mento vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00350/2020 - 17.07.20 - CLÍNICA RADIOLÓGICA DR 
WANDERLEY - R$ 180.950,00.

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamamento Público nº 001/2020, que objetiva: Aquisi-
ções de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, destinados a Merenda 
Escolar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a:

ADJAILSON DIAS BELO – R$ 1.950,00 - CPF: 046.172.324-78
ANTONIO DOS SANTOS SOUZA – R$ 7.960,00 - CPF: 753.180.164-72
BENEDITO LUIZ DA SILVA – R$ 1.950,00 - CPF: 071.999.374-15
EDILENE ROQUE DE ARAÚJO – R$ 1.950,00 - CPF: 060.274.384-28
FÁBIO SANTOS DA SILVA – R$ 1.635,00 - CPF: 033.187.544-63
ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS – R$ 7.960,00 - CPF: 024.667.624-80
FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS – R$ 1.650,00 - CPF: 012.766.874-86
GERALDO VIEIRA DA SILVA – R$ 7.960,00 - CPF: 027.825.484-50
GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA – R$ 1.950,00 - CPF: 101.174.654-96
JOÃO BATISTA DA SILVA – R$ 7.960,00 - CPF: 207.152.344-04
JOSÉ ANDREZA ALVES DA SILVA – R$ 1.950,00 - CPF: 726.914.334-04
JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA – R$ 7.960,00 - CPF: 019.196.564-21
JOSÉ LOURENÇO GONDIM – R$ 7.960,00 - CPF: 207.165.164-20
JOSÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO – R$ 7.960,00 - CPF: 024.337.744-46
JOSÉ MANOEL SANTANA – R$ 1.950,00 - CPF: 893.738.634-87
JOSÉ MARINHO DOS SANTOS – R$ 7.960,00 - CPF: 001.285.824-21
JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA – R$ 1.950,00 - CPF: 101.188.044-05
JOSÉ XAVIER BARBOSA – R$ 7.960,00 - CPF: 412.325.004-10 
LUCIANA LOURENÇO DE OLIVEIRA – R$ 7.960,00 - CPF: 071.477.234-81
LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS – R$ 7.960,00 - CPF: 021.811.404-48
MARINALDO MOURA DA SILVA- R$ 1.950,00 - CPF: 040.478.444-54
MÔNICA DA SILVA VICENTE – R$ 1.950,00 - CPF: 137.788.254-37
PAULO SALUSTIANO DA SILVA- R$ 1.650,00 - CPF: 031.712.064-63
PEDRO XAVIER BARBOSA – R$ 7.960,00 - CPF: 722.250.487-87
ROSA MARIA LUCAS DA SILVA – R$ 1.950,00 - CPF: 049.608.444-50
SEBASTIÃO MARINHO DOS SANTOS – 7.960,00 - CPF: 675.982.854-20
SEVERINO XAVIER BARBOSA – R$ 7.960,00 - CPF: 025.833.514-94
SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA – R$ 7.960,00 - CPF: 713.344.674-04
COOPERATIVA DOS AGRICL. FAMILIARES DO MUNCÍPIO DE BANANEIRAS - COOPAFAB 

– R$ 170.314,00 - CNPJ: 16.491.781/0001-02.
Guarabira - PB, 17 de julho de 2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMUNICADO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2020.
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para pavimentação asfáltica de várias 

ruas no município de Guarabira, conforme Termo de Referência. RECURSO ADMINISTRATIVO 
INTERPOSTO: Empresa: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA; contra o resultado de julga-
mento de habilitação do referido certame. A Comissão Permanente de Licitação nos termos do § 3º 
do artigo 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações comunica aos licitantes para, querendo, impugnar 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis o recurso interposto. O Processo encontra-se a disposição dos 
interessados no endereço anteriormente informado. Publique-se e intime-se.

Guarabira, 20 de julho de 2020.
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 07.08.2020 às 10h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Antonio André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 06.2020, destinada a 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, de acordo Termo de Referência. Recursos 
Próprios / Outros. Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do 
Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário 
compreendido entre 08h00min e 12h00min.

Guarabira - PB, 20 de julho de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  E MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO 
COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020.

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: C DE A FERREIRA E CIA LTDA, CADASTRADA NO CNPJ N° 33.330.526/0001-99
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DO MUNICÍPIO 

DE IBIARA.    
VALOR GLOBAL DE: R$ 25.136,00 (VINTE E CINCO MIL CENTO E TRINTA E SEIS REAIS).
PRAZO:  DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31.12.2020.

Ibiara - PB, 16 de Julho de 2020
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO 
COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: XAVIER AFREU DE ASSIS, cadastrada no CNPJ n° 03.808.036/0001-94
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE, DO MUNICÍPIO 

DE IBIARA.    
VALOR GLOBAL DE: R$ 4.420,00 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS).
PRAZO:  DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31.12.2020.

IBIARA - PB, 16 de Julho de 2020.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

 PREFEITO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da comissão permanente de licitação, torna público para 

conhecimento dos interessados que foram consideradas HABILITADAS as empresas CONSTRU-
TORA TRIUNFO EIRELI, cadastrada no CNPJ 18.578.731/0001-84, MOTIVA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ 31.384.604/0001-59, PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI - EPP, cadastrada no CNPJ 13.777.403/0001-93, JMR CONSTRUÇÕES EIRELI, 
cadastrada no CNPJ 08.686.945/0001-10, CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI - ME, 
cadastrada no CNPJ 15.233.791/0001-77, ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP, cadastrada 
CNPJ 05.935.592/0001-57, ELF TEXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada 
no CNPJ 17.560.794/0001-40, OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS 
LTDA - ME, cadastrada no CNPJ 26.764.981/0001-37 e COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, cadastrada no CNPJ 11.170.603/0001-58. Sendo consideradas INABILITADAS, as empresas 
JUF SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME, cadastrada no CNPJ 05.736.096/0001-74, CRV 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ 07.609.311/0001-00, FF EMPREENDI-
MENTOS E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ 23.103.016/0001-25, COFEM CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI, cadastrada no CNPJ 17.440.286/0001-29, 
HARPIA EMPREENDIMENTOS, cadastrada no CNPJ 26.836.842/0001-71, MENDES E FERREI-
RA CONSTRUÇÕES LTDA, cadastrada no CNPJ 26.781.189/0001-90, e FJ CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ 20.284.072/0001-15. Abre-se vistas aos interessados do 
inteiro teor da decisão, não havendo interposição de recurso, fica convocada as empresas HABI-
LITADAS, para abertura do envelope de Proposta de Preços, no dia 29.07.2020 as 13:00 horas. 
Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 21 de Julho de 2020.
Vicente Lucas Xavier Ribeiro

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da comissão permanente de licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que foram consideradas HABILITADAS as empresas COVALE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ 11.170.603/0001-58, OBRAPLAN EM-
PRESA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS LTDA - ME, cadastrada no CNPJ 26.764.981/0001-37, 
ELF TEXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ 17.560.794/0001-40, 
ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP, cadastrada CNPJ 05.935.592/0001-57, CONSTRU-
TORA PRINCESA DO VALE EIRELI - ME, cadastrada no CNPJ 15.233.791/0001-77, JMR CONS-
TRUÇÕES EIRELI, cadastrada no CNPJ 08.686.945/0001-10, PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI - EPP, cadastrada no CNPJ 13.777.403/0001-93, MOTIVA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ 31.384.604/0001-59, CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI, 
cadastrada no CNPJ 18.578.731/0001-84 e HARPIA EMPREENDIMENTOS, cadastrada no CNPJ 
26.836.842/0001-71. Sendo consideradas INABILITADAS, as empresas GR CONSTRUTORA 
EIRELI, cadastrada no CNPJ 27.450.426/0001-01, JUF SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME, 
cadastrada no CNPJ 05.736.096/0001-74, CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cadastrada 
no CNPJ 07.609.311/0001-00, FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ 
23.103.016/0001-25, COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI, 
cadastrada no CNPJ 17.440.286/0001-29, e FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no 
CNPJ 20.284.072/0001-15. Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão, não havendo 
interposição de recurso, fica convocada as empresas HABILITADAS, para abertura do envelope 
de Proposta de Preços, no dia 29.07.2020 as 14:30 horas. Demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 21 de Julho de 2020.
Vicente Lucas Xavier Ribeiro

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2020, que objetiva: Contratação 
de empresa para prestação de serviços de transmissão de internet para todas as Secretarias, 
Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Fundo de Ação Social 
do município de IGARACY- PB; ADJUDICO o seu objeto a: ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA 
BRASILEIRO - R$ 20.400,00.

Igaracy - PB, 21 de Julho de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de higienização 

e desinfecção de praças, igrejas, bancos e calçadas publicas no municipio de Igaracy-PB. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00016/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Igaracy: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, 092 3390.39 00 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA; 10 122 1011 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE 
COMBATE AO COVID-19, 0373 3390.39 00 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA;. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00062/2020 - 21.07.20 - ORLANDO DE SOUSA LEMOS 
54942195420 - CNPJ: 14.837.166/0001-71 - R$ 32.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2020, que objetiva: Contratação de 
empresa para prestação de serviços de transmissão de internet para todas as Secretarias, Órgãos e 
Programas da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Fundo de Ação Social do município 
de IGARACY- PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANA ALICE 
NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - R$ 20.400,00.

Igaracy - PB, 21 de Julho de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de tubos de concreto 
para serviços de drenagem no município de Itatuba - PB. Recursos: previstos no orçamento vigen-
te. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 21 de Julho de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo Nº 2018/115507 Modalidade: Concorrência Pública nº 07.005/2019
Tipo: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Executar Serviços de Manutenção Corre-

tiva, Reparação, Adaptação e Modernização de instalações, estruturas e ambientes em 20 Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental (EMEF), na Cidade de João Pessoa, PB.

Tendo transcorrido regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas todas 
as suas fases legais e administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93, não sendo verificado 
nenhum vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os 
prazos regulamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e adjudico o 
objeto desta Concorrência Pública, constantes na ata da Comissão Setorial de Licitação, declarando 
vencedora da licitação as empresas Construções, Comércio e Empreendimentos Queiroga Ltda., 
CNPJ nº 08.938.468/0001-33 (Lote 01) valor: R$ .625.637,23, SFX Construções e Serviços Eireli – 
EPP CNPJ Nº 28.561.917/0001-84 (Lote 02 – valor: R$ 4.132.917,78, Lote 03 – valor: 5.894.144,47 
e Lote  04 – R$ 4.029.323,13).

João Pessoa, 13 de julho de 2020
Sachenka Bandeira da Hora

Secretário de Infra Estrutura /PMJP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE RETIFICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº. 09004/2020 PROCESSO N. 2020/016222

Objeto: Inscrição de 04 (quatro) servidores da Secretaria de Educação e Cultura do Município 
de João Pessoa no 15° Congresso Brasileiro de Pregoeiros.

Com base nas informações constantes do Processo nº. 2020/016222, referente à Inexigibilidade 
de Licitação nº. 09004/2020, bem como no Parecer emitido pela douta Procuradoria Setorial/SEDEC, 
em cumprimento aos termos do artigo 25, II c/c art. 13, VI da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, 
ACOLHO O RELATÓRIO e RATIFICO a Inexigibilidade nº. 09004/2020, referente à inscrição de 
04 (quatro) servidores da Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa no 15° 
Congresso Brasileiro de Pregoeiros, promovido pelo INSTITUTO DE NEGÓCIOS PÚBLICOS DO 
BRASIL – ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INP - LTDA, inscrito no CNPJ 
sob o nº. 10.498.974/0001-09, com o valor global de R$ 9.720,00 (nove mil, setecentos e vinte reais). 

Publique-se e Cumpra-se.
João Pessoa, 21 de julho de 2020.

Gilberto Cruz de Araújo
Secretário de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2020
PROCESSO Nº 2017/00656 Concorrência Pública Nº 001/2019
1 - Objeto: Contratação de empresas de engenharia, especializadas na área de limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos urbanos para a execução dos serviços de limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos em vias e logradouros públicos do Município de João Pessoa/PB, Lote III.

2 - Partes: EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana, inscrita no CNPJ sob 
o nº 08.806.838/0001-89 (CONTRATANTE) e LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 
(CONTRATADA), inscrita no CNPJ sob o nº 10.557.524/0001-31. 

3 - Valores: Como pagamento, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor mensal esti-
mado de R$ 1.836.661,32 (um milhão, oitocentos e trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais 
e trinta e dois centavos), perfazendo o valor global estimado em R$ 88.159.743,36 (oitenta e oito 
milhões, cento e cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos).

4 - Dotação Orçamentária: O pagamento deste contrato correrá pelo elemento despesa 
3.3.90.39.00, Classificação Funcional 02.201.15.452.5126.2.179 fonte de recurso Ordinário 00.

A presente dotação orçamentária fica adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários 
previstos na Lei Orçamentária Anual do Exercício 2020, devendo ser apostilado quando da vigência 
da Lei Orçamentária Anual dos exercícios orçamentários seguintes.

5 – Prazo: O prazo de vigência do contrato é de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da emissão 
da ordem de serviços.

Publique-se e Cumpra-se.
João Pessoa, 20 de julho de 2020. 

Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa
Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09035/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09021/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2019/031627
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

ADAPTADOS, QUE COMPORÃO O ACERVO PERMANENTE DAS SALAS DE RECURSO MUL-
TIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. A Secretária de 
Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, 
em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09021/2020, devidamente homologado, 
RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011,  do Decreto Municipal nº. 
7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas legais aplicáveis, tornar 
público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: DAMASCENO INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ: 02.301.160/0001-04 
FONE/FAX: (41) 3018-6348 END.: RUA EMILE ZOLA, Nº. 520/538 – COMP. 15- BAIRRO NOVO 
MUNDO- CURITIBA/PR. CEP: 81.010-260

EMAIL: alexandre@damascenonegocios.com / licitação.damasceno@hotmail.com

ITEM UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA

2 Unid.
ALFABETO BRAIL-
LE VAZADO 99

R$ 37,20
(Trinta e 

sete reais e 
centavos).

R$ 3.682,80
(Três mil, 

seiscentos e 
oitenta e dois 
reais e oitenta 

centavos).

SIMQUE-
-ALFABETO 

BRAILLE 
VASADO.

11 Unid.
JOGO DETETIVE 
DE PALAVRAS 99

R$ 26,10
(Vinte e 

seis reais e 
dez centa-

vos).

R$ 2.583,90
(Dois mil, 

quinhentos e 
oitenta e três 

reais e noven-
ta centavos).

ALGAZARRA-
-REF: 3.03.294

13 Unid.
JOGO SOLETRAN-
DO 99

R$ 28,50
(Vinte e 

oito reais e 
cinquenta 
centavos).

R$ 2.821,50
(Dois mil, oito-
centos e vinte 

e um reais 
e cinquenta 
centavos).

GROW- JOGO 
SOLETRAN-

DO.

14 Unid.
KIT DE PROVAS 
PIOGETIANAS: 99

R$ 380,80
(Trezentos 
e oitenta 
reais e 
oitenta 

centavos).

R$ 37.699,20
(Trinta e sete 

mil, seiscentos 
e noventa e 
nove reais e 
vinte centa-

vos).

CARLU 0125

23 Unid.

QUEBRA CABEÇA 
DE ANIMAIS COM 
10 PLACAS 99

R$ 55,05
(Cinquenta 
e cinco re-
ais e cinco 
centavos).

R$ 5.449,95
(Cinco mil, 

quatrocentos 
e quarenta e 
nove reais e 

noventa e cin-
co centavos).

BRINK
MOBIL

24 Unid.
QUEBRA CABEÇA 
DIVISÃO SILÁBICA 99

R$ 31,80
(Trinta e 
um reais 
e oitenta 
reais).

R$ 3.148,20
(Três mil, 
cento e 

quarenta oito 
reais e vinte 
centavos).

BRINK
MOBIL

VALOR TOTAL: R$ 55.385,55 (Cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e 
cinquenta e cinco centavos).

       
  João Pessoa, 14 de julho de 2020.

Gilberto Cruz de Araújo
Secretário de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09039/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09021/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2019/031627
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

ADAPTADOS, QUE COMPORÃO O ACERVO PERMANENTE DAS SALAS DE RECURSO MUL-
TIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. 

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09021/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011,  
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: LBT – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - EPP. CNPJ: 
13.093.483/0001-68 FONE/FAX: (41) 3256-2632 END.: RUA TERRA BOA, 677, EMILIANO PER-
NETA, PINHAIS/PR. CEP: 83.324-040 EMAIL: Bruno.masterbrink@gmail.com

ITEM UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA

1 Unid. ÁBACO DE 1 A 9 99

R$ 16,86
(Dezesseis 

reais e 
oitenta e seis 

centavos).

R$ 1.669,14
(Um mil, seiscen-
tos e sessenta e 
nove reais e qua-
torze centavos).

MASTERBRINK

10 Unid.
JOGO DE AR-

GOLAS 99

R$ 22,02
(Vinte e dois 
reais e dois 
centavos).

R$ 2.179,98
(Dois mil, cento 
e setenta e nove 
reais e noventa e 

oito centavos).

MASTERBRINK

21 Unid.
NUMERAL E 

QUANTIDADE: 99

R$ 24,24
(Vinte e 

quatro reais e 
vinte e quatro 

centavos).

R$ 2.399,76
(Dois mil, trezen-

tos e noventa 
e nove reais e 
setenta e seis 

centavos).

MASTERBRINK

32 Unid. TANGRAN 99

R$ 28,28
(Vinte e 

oito reais e 
vinte e oito 
centavos).

R$ 2.799,72
(Dois mil, sete-

centos e noventa 
e nove reais e 
setenta e dois 

centavos).

MASTERBRINK

33 Unid.
TORRE 

MULTIFORMAS: 99

R$ 25,25
(Vinte e 

cinco reais e 
vinte e cinco 
centavos).

R$ 2.499,75
(Dois mil, quatro-
centos e noventa 

e nove reais e 
setenta e cinco 

centavos).

MASTERBRINK

34 Unid.

ALINHAVOS 
INICIAÇÃO EM 

MADEIRA 99

R$ 29,29
(Vinte e 

nove reais e 
Vinte e nove 
centavos).

R$ 2.899,71
(Dois mil, oito-

centos e noventa 
e nove reais e 
setenta e um 

centavos).
MASTERBRINK

35 Unid.

JOGO EDUCATI-
VO ALINHAVO DE 

ANIMAIS 99

R$ 22,52
(Vinte e dois 
reais e cin-

quenta e dois 
centavos).

R$ 2.229,48
(Dois mil, duzen-
tos e vinte e nove 
reais e quarenta e 

oito centavos). MASTERBRINK

36 Unid.
BLOCOS LÓGI-

COS 99

R$ 21,21
(Vinte e um 

reais e vinte e 
um centavos).

R$ 2.099,79
(Dois mil, noventa 

e nove reais e 
setenta e nove 

centavos). MASTERBRINK

37 Unid.

JOGO EDUCATI-
VO CONECTAN-

DO FORMAS 99

R$ 22,92
(Vinte e dois 
reais e no-

venta e dois 
centavos).

R$ 2.269,08
(Dois mil, duzen-
tos e sessenta e 
nove reais e oito 

centavos).
MASTERBRINK

VALOR TOTAL: R$ 21.046,41 (Vinte e um mil, quarenta e seis reais e quarenta e um centavos).
       

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

Secretário de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2020
PROCESSO Nº 2017/00656 Concorrência Pública Nº 001/2019
1 - Objeto: Contratação de empresas de engenharia, especializadas na área de limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos urbanos para a execução dos serviços de limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos em vias e logradouros públicos do Município de João Pessoa/PB, Lote I.

2 - Partes: EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana, inscrita no CNPJ sob o 
nº 08.806.838/0001-89 (CONTRATANTE) e BETA AMBIENTAL LTDA (CONTRATADA), inscrita no 
CNPJ sob o nº 24.303.231/0001-32. 

3 - Valores: Como pagamento, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor mensal 
estimado de R$ 2.416.245,21 (dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e quarenta 
e cinco reais e vinte e um centavos), perfazendo o valor global estimado em R$ 115.979.770,08 
(cento e quinze milhões, novecentos e setenta e nove mil, setecentos e setenta reais, oito centavos).

4 - Dotação Orçamentária: O pagamento deste contrato correrá pelo elemento despesa 
3.3.90.39.00, Classificação Funcional 02.201.15.452.5126.2.179 fonte de recurso Ordinário 00.

A presente dotação orçamentária fica adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários 
previstos na Lei Orçamentária Anual do Exercício 2020, devendo ser apostilado quando da vigência 
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da Lei Orçamentária Anual dos exercícios orçamentários seguintes.
5 – Prazo: O prazo de vigência do contrato é de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da emissão 

da ordem de serviços.
Publique-se e Cumpra-se.

João Pessoa, 20 de julho de 2020. 
Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa

Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 016/2020
PROCESSO Nº 2017/00656 Concorrência Pública Nº 001/2019
1 - Objeto: Contratação de empresas de engenharia, especializadas na área de limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos urbanos para a execução dos serviços de limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos em vias e logradouros públicos do Município de João Pessoa/PB, Lote II.

2 - Partes: EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana, inscrita no CNPJ sob 
o nº 08.806.838/0001-89 (CONTRATANTE) e LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 
(CONTRATADA), inscrita no CNPJ sob o nº 00.609.820/0001-85. 

3 - Valores: Como pagamento, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor mensal 
estimado de R$ 1.905.831,71 (um milhão, novecentos e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais 
e setenta e um centavos), perfazendo o valor global estimado em R$ 91.479.922,08 (noventa e 
um milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e vinte e dois reais e oito centavos).

4 - Dotação Orçamentária: O pagamento deste contrato correrá pelo elemento despesa 
3.3.90.39.00, Classificação Funcional 02.201.15.452.5126.2.179 fonte de recurso Ordinário 00.

A presente dotação orçamentária vigorará até a vigência dos respectivos créditos orçamentários 
previstos na Lei Orçamentária Anual do Exercício 2020, devendo ser atualizada quando da vigência 
da Lei Orçamentária Anual dos exercícios orçamentários seguintes.

5 – Prazo: O prazo de vigência do contrato é de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da emissão 
da ordem de serviços.

Publique-se e Cumpra-se.
João Pessoa, 20 de julho de 2020. 

Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa
Superintendente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00020/2020

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 DP00020/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE COSTUREIRAS(OS) DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA PARA A 
CONFECÇÃO E O FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DE TECIDO REUTILIZÁVEL, EM CARÁTER 
EMERGENCIAL, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA USO PELA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA E ENTRE OS SERVIDORES PÚBLICOS DAS ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, 
COM A FINALIDADE DE EFETIVAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COM FOCO NA 
PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE CONTÁGIO PELA COVID-19, ORIUNDOS DA CHAMADA PÚBLICA 
Nº 00002/2020; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LENITA 
DO NASCIMENTO ARAUJO - R$ 9.000,00; MARIA VALDIRA FERREIRA DA SILVA - R$ 9.000,00; 
RAYANA DE ARAUJO RODRIGUES - R$ 15.000,00; SUENIA DE MOURA MACIEL - R$ 9.000,00; 
TIAGO COSTA DA SILVA - R$ 9.000,00; VANIA MARIA OLEGARIO DA SILVA - R$ 9.000,00. 

Lagoa Seca - PB, 17 de Julho de 2020.
 FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE COSTUREIRAS(OS) DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA PARA 

A CONFECÇÃO E O FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DE TECIDO REUTILIZÁVEL, EM CARÁ-
TER EMERGENCIAL, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA USO PELA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA E ENTRE OS SERVIDORES PÚBLICOS DAS 
ÁREAS ADMINISTRATIVAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE EFETIVAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COM 
FOCO NA PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE CONTÁGIO PELA COVID-19, ORIUNDOS DA CHAMA-
DA PÚBLICA Nº 00002/2020. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00020/2020. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2020: RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS - 04.004 - Fundo Municipal 
de Saúde - 10.301.1002.2037 - Manutenção das Atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) 
- 10.302.1002.2039 - Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC). VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Lagoa Seca e: CT Nº 00159/2020 - 20.07.2020 - LENITA DO NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 
043207304-37 - R$ 9.000,00; CT Nº 00160/2020 - 20.07.2020 - MARIA VALDIRA FERREIRA DA 
SILVA - CPF: 068153814-71 - R$ 9.000,00; CT Nº 00161/2020 - 20.07.2020 - RAYANA DE ARAUJO 
RODRIGUES - CPF: 096726094-93 - R$ 15.000,00; CT Nº 00162/2020 - 20.07.2020 - SUENIA DE 
MOURA MACIEL - CPF: 073517164-55 - R$ 9.000,00; CT Nº 00163/2020 - 20.07.2020 - TIAGO 
COSTA DA SILVA - CPF: 015844704-29 - R$ 9.000,00; CT Nº 00164/2020 - 20.07.2020 - VANIA 
MARIA OLEGARIO DA SILVA - CPF: 451230204-20 - R$ 9.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 20 de Julho de 2020 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM – ME ofertou o 

valor de R$ 91.674,00 (Noventa e Um Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais) a empresa A & F 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME ofertou o valor de R$ 143.530,50 (Cento e Quarenta e Três 
Mil, Quinhentos e Trinta Reais e Cinquenta Centavos) a empresa TARCISIO COPPI BORGES – 
ME ofertou o valor de R$ 199.000,00 (Cento e Noventa e Nove Mil Reais), pelas razões expostas 
no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 21 de Julho de 2020
MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA

Prefeita
        

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do Pregão Presencial N.º 021/2020, ADJUDICAMOS o Presente Pregão 
Presencial para as Empresas: ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM – ME ofertou o valor de R$ 
91.674,00 (Noventa e Um Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais) a empresa A & F COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA – ME ofertou o valor de R$ 143.530,50 (Cento e Quarenta e Três Mil, Quinhentos 
e Trinta Reais e Cinquenta Centavos) a empresa TARCISIO COPPI BORGES – ME ofertou o valor 
de R$ 199.000,00 (Cento e Noventa e Nove Mil Reais).

Mamanguape - PB, 21 de Julho de 2020.
MARÍLIA MAGDALA TOSCANO MÁXIMO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2020
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, PEDRAS RACHÃO 

E MEIO FIO.
EMPRESAS: ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM – ME
CNPJ: 26.601.495/0001-06
A & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 26.937.396/0001-91
TARCISIO COPPI BORGES – ME
CNPJ: 07.905.412/0001-10
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM – ME

CNPJ: 26.601.495/0001-06

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD UND V. UNIT. V. TOTAL

1
AREIA FINA - POSTO JA-
ZIDA/FORNECEDOR COM 
TRANSPORTE

COMUM m³ 900  R$ 50,99  R$ 45.891,00 

2
AREIA GROSSA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR 
COM TRANSPORTE

COMUM m³ 900  R$    50,87  R$  45.783,00 

 TOTAL: R$91.674,00

VENCEDOR:  A & F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 26.937.396/0001-91
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD UND V. UNIT. V. TOTAL

3 BRITA GRANITICA 19mm NACIONAL m³ 400
R$  

118,37 
 R$ 47.348,00 

4
BRITA GRANITICA TIPO CAS-
CALHINHO

NACIONAL m³ 350
R$  

120,00 
 R$  

42.000,00 

5
PEDRA GRANITICA TIPO RA-
CHÃO

NACIONAL m³ 350
R$  

91,95 
 R$  

32.182,50 

8

MEIO-FIO OU GUIA DE CON-
CRETO PRÉ-MOLDADO, 
COMPRIMENTO DE 1,00 m, 
DIMENSÕES (30 X 15/ 12) CM; 
(H X L1/L2) COM RESISTÊN-
CIA MINIMA DE 10Mpa.

NACIONAL und 1000
R$  

22,00 
 R$  

22.000,00 

 TOTAL: R$143.530,50 

VENCEDOR:  TARCISIO COPPI BORGES – ME
CNPJ: 07.905.412/0001-10

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD UND V. 
UNIT. V. TOTAL

6

PARALELEPIPEDO GRA-
NITICO, PARA PAVIMEN-
TACAO, SEM FRETE, *30 A 
35* PECAS POR M2

SÃO JOSÉ Milheiros 200 R$ 
815,00 

 R$ 
163.000,00 

7

MEIO-FIO OU GUIA DE 
GRANITICO , COMPRI-
MENTO APROXIMADO 
DE 1,00 m, DIMENSÕES 
PADRÃO DE MERCADO

PREMOL-
CENTER Und 2000 R$ 

18,00  R$ 36.000,00 

 TOTAL: R$199.000,00

1. VALIDADE DA ATA
1.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
1.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não 

fica obrigada a firmar as contratações.
Mamanguape - PB, 21 de Julho de 2020.

MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Combustíveis destinados ao atendimento da frota de Veículos e Máquinas, pertencentes e/ou 
locados a Edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: POSTO DE COMBUSTIVEL MARINHO LTDA - R$ 388.855,00.

Pirpirituba - PB, 14 de Julho de 2020
DENILSON DE FREITAS SILVA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis destinados ao atendimento da frota de Veículos 
e Máquinas, pertencentes e/ou locados a Edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2020. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS, IPVA, 
FEP e OUTROS: 01.00 - GABINETE DO PREFEITO 04.122.1002.2002 - Manutenção das Ativ. do 

Gabinete do Prefeito 02.00 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2004 - Manut. Ativ. da Sec. 
de Administração e Finanças 03.00 - SEC. DE FINANÇAS 04.123.1002.2005 - Manut. Ativ. da Sec. 
de Finanças e Contabilidade 04.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.368.1002.2060 - Manter as 
Atividades da Sec. de Educação 05.00 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - S.M.S.S. 10.301.2006.2025 
- Manutenção de Atividades de Saúde Básica No Município 10.302.2006.2030 - Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Saúde - FMS 08.00 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - SEC DESENV. 
SOCIAL 08.244.2002.2019 - Manutenção das Atividades da Sec. de Des. Social 09.00 - SEC. 
AGRIC. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS 20.606.2004.2010 - Manter Atv. da Secretaria de 
Agric. e Meio Ambiente 10.00 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO 15.452.1002.2049 
- Manutenção das Atividades da Sec. de Infraestrutura 11.00 SECRETARIA DE TRANSPORTE 
26.122.1002.2051 - Manutenção das Ativ. da Sec. de Transporte 12.00 - SECRETARIA DE URBA-
NISMO 15.451.1002.2069 - Manutenção das Atividades da Sec de Urbanismo 3.3.90.30.01 - Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00085/2020 - 15.07.20 - POSTO DE COMBUSTIVEL 
MARINHO LTDA - R$ 388.855,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA/PB

EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOSNº. 00003/2020

Extrato de Julgamento de Recurso. Modalidade: Tomada de Preços nº00003/2020 –cujoObjeto 
é: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 
UMA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA PADRÃO FNDE”.Decisão: IMPROCEDENTE o recur-
soapresentado pela empresa RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP, mantendo, 
entretanto, inalterada a decisão anteriormente prolatada, declarando INABILITADA a empresa 
RECORRENTE. As razões dejulgamento se encontram disponibilizadas noSetor de Licitações da 
Prefeitura de Prata/PB, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/n – Centro – Prata – PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Referência legal: Lei nº 8.666/93.Data do Julgamento 
doRecurso: 20/07/2020. Vistas do processo poderão ser obtidasperante a Comissão Permanente 
de Licitação. Desta forma, fica marcada a sessão pública para abertura das propostas preços para 
o dia 24/07/2020, às 09h00min, Setor de Licitações da Prefeitura de Prata/PB. 

Prata– PB, 21 de julhode 2020.
Amanda Gabriela Batista Silva

Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA/PB

EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOSNº. 00002/2020

Extrato de Julgamento de Recurso. Modalidade: Tomada de Preços nº00002/2020 –cujoObjeto é: 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA 
CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 FNDE”.Decisão: IMPROCEDENTE o recursoapresentado pela 
empresa RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPP, mantendo, entretanto, inalterada 
a decisão anteriormente prolatada, declarando INABILITADA a empresa RECORRENTE. As razões 
dejulgamento se encontram disponibilizadas noSetor de Licitações da Prefeitura de Prata/PB, à 
Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/n – Centro – Prata – PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Referência legal: Lei nº 8.666/93.Data do Julgamento doRecurso: 20/07/2020. Vistas 
do processo poderão ser obtidasperante a Comissão Permanente de Licitação. Desta forma, fica 
marcada a sessão pública para abertura das propostas preços para o dia 24/07/2020, às 08h00min, 
Setor de Licitações da Prefeitura de Prata/PB. 

Prata– PB, 21 de julhode 2020.
Amanda Gabriela Batista Silva

Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00022/2020

Torna público que fará realizar através da , sediada na Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro 
- Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Agosto de 2020, licitação modalidade Tomada de 
Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA IMPLEMENTAÇÃO DE ES-
GOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANITICO DAS RUAS 
JOSÉ ELIAS DE SOUZA, LUCIO RICARDO M. GALDINO, MANOEL FONTES MAIA, OLIMPIO 
PONCIANO DE ARAUJO E SEVERINO ALMEIDA DOS SANTOS, NA VILA GOMES, MUNICIPIO 
DE QUEIMADAS - PB. 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 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.
com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 21 de julho de 2020
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00030/2020, objeto: Con-
tratação de empresa especializada na execução de serviço de destinação final de resíduos sólidos 
em aterro sanitário ambientalmente legalizado para o dia 03 de Agosto de 2020 às 10:00 horas, 
no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: 
(083) 3291-2222. 

Rio Tinto - PB, 21 de Julho de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

GABINETE DO SECRETÁRIO
             Santa Rita - PB, 20 de julho de 2020. 

O SECRETÁRIO DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00004/2020, que 

objetiva:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE RECARGA E MANU-
TENÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- ASA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ: 34.910.336/0001-03
Valor R$: 59.998,80 (cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
Secretário Municipal de Saúde 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Getúlio Vargas, 40B - Centro - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 07 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM 
GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚ-
DE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO 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. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br. 

Santa Rita - PB, 21 de Julho de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais de construção diversos - requi-
sição diária e periódica - pronta entrega. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 2.051/05; Decreto Municipal nº 2.721/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146-1430. E-mail: cplsape1@
gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 21 de Julho de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 04 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Regis-
tro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais de expediente 
diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 2.051/05; Decreto Municipal nº 2.721/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 8146-1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.
sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 21 de Julho de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de um veículo tipo caminhão 
basculante - capacidade mínima 12 m³; e uma retroescavadeira - potência mínima 80 hp. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 2.051/05; 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) 8146-1430. E-
-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 21 de Julho de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para emprei-
tada: Pavimentação e Drenagem de vias urbanas, referente ao Contrato de Repasse nº 1064508-
14/2019 formalizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. LICITANTE HABILITADO: 
AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA. . LICITANTES INABILITADOS: JOSE LUIZ 
DA SILVA ANDRADE LTDA – não atendeu o edital na exigência do item: 8.2.4 na sua íntegra; PR 
CONSTRUCOES EIRELI – não atendeu o edital na exigência dos itens: 8.2.4 e 8.2.5 nas suas 
íntegras; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI – não atendeu o edital na exigência 
do item: 8.2.17 na sua íntegra. 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 03/08/2020, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Dirson Andrade, 
103 - Centro - Sertãozinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Obs.: relatório completo 
disponível no siteda prefeitura juntamente com o aviso de resultado.

Sertãozinho - PB, 21 de Julho de 2020
VALDEY JÚNIO XAVIER CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
OBJETO: Execução de serviços de transportes diversos: profissionais que atuam nas Secretarias 

deste município e transporte de Resíduos Sólidos: lixo urbano, com rotas diversas: Sede(município), 
Zona Rural e adjacências do município, conforme itinerário correspondente. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00009/2017. RESCIÇÃO: Nos termos das disposições contidas no respectivo 
instrumento contratual e na legislação pertinente. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Sertãozinho e: CT Nº 00030/2017 - Walterli da Silva Souza - Rescindido - unilateralmente pelo 
contratante. ASSINATURA: 17.07.20

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO
 AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGAO PRESENCIAL Nº 25/2020
Torna público através da CPL , que a Sessão Pública realizada, às 09:00 horas do dia 20/07/2020, 

na modalidade SUPRACITADA, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais diversos: pa-
ralelepípedo granítico, meio fio granítico, cimento e areia para pavimentações neste município, 
foiDESERTA. Fundamento legal: Lei 10.520 de 2002 subsidiada pelaLei federal nº 8.666/1993 e 
suas alterações posteriores . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (83) ....
Email: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com

SERTAOZINHO- PB, 20 de julho de 2020.
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO

PREGOEIRA 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00022/2020. OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos 
e Comuns Diversos [de Baixa Complexidade] Na Área de Infraestrutura, para a Realização de 
Manutenções Em Prédios e Ruas Público(a)s. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas 
para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer 
junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob 
pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores: Gps Gerenciamento de Projetos e ServicosLtda - CNPJ 12.350.951/0001-70. Leofabio 
Jose da Silva 04529350401 - CNPJ 36.500.113/0001-01. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP.

Sertãozinho - PB, 21 de Julho de 2020
ANA PAULA EVARISTO DE PONTES

Secretário(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2020, que objetiva: Aquisição de pneus de 
1ª linha com classificação classe A para atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura 
Municipal de São José de Piranhas-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de:Luzia de Aquino Ferreira- R$ 277.010,00.Convocamos o representante da referida 
empresa para num prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar seu respectivo contrato. Devido a atual 
situação mundial que nos encontramos com relação à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), 
o representante poderá solicitar o contrato para ser assinado digitalmente e devolvido logo em 
seguida pelo e-mail da CPL; e o original devolvido posteriormente via Correios. E-mail: cplsaojo-
sedepiranhas@gmail.com. Informações: www.portaldecompraspublicas.com.br.

São José de Piranhas - PB, 20 de Julho de 2020.
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB, através de seu Pregoeiro, torna público 
para conhecimento dos interessados o resultado do julgamento da IMPUGNAÇÃO impetrada 
pela empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP, CNPJ/MF sob nº 
13.545.473/0001-16 ao Edital, do Pregão Eletrônico Nº 00002/2020. Objeto: Aquisição de material de 
construção e hidráulico para diversas secretarias e Fundo Municipal de Assistência Social e Saúde 
do município de São José do Bonfim/PB. Com fundamento na decisão do pregoeiro, CONHEÇO DA 
IMPUGNAÇÃO, uma vez que presente os requisitos de admissibilidade e, no mérito INDEFERIR 
a impugnação em epígrafe interposta pela empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS 
E PEÇAS LTDA EPP, mantendo-se todos os itens do Edital.

São José do Bonfim/PB, 17 de julho de 2020.
JOSEILDO ALVES MOTEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Felinto dos Santos - Centro – São Bentinho - PB, às 09h00min do dia 06 de agosto de 
2020, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, pregão, na forma eletrônica, do tipo 
menor preço, para: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, para atender a demanda da 
secretaria de saúde do município São Bentinho/PB, proveniente da Emenda Parlamentar/Proposta 
nº 10770.716000/1200-02, conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho. 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 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 9.9877-9500. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital: www.
saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

São Bentinho - PB, 21 de julho de 2020.
JUCIÊ VIEIRA HERCULANO 

Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020
OBJETO: Contratação de serviço de locação de um veículo, destinado à manutenção das 

atividades da Câmara Municipal de São Bentinho. Data e Local, às 09h00min do dia 05/08/2020, 
na sala de Reuniões da CPL, localizada na BR 230, S/N, Centro, São Bentinho–PB. 

São Bentinho-PB, 21 de Julho de 2020. 
Luciana de Fátima Nobre da Costa 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 07 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE POSTEAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE 
SUMÉ/PB. 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: (083) 3353-2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 21 de Julho de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de veículo de transporte escolar diário de estudantes, denominado de 

Ônibus Rural Escolar (ORE), para atender as necessidades deste Município, conforme TERMO DE 
COMPROMISSO PAR Nº 202000759-4 do FNDE. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de 
Preços nº AD00002/2020 - Ata de Registro de Preços nº 7/2019, decorrente do processo licitatório 
modalidade Pregão Eletrônico nº 11/2019, realizado pela FUNDO NACIONAL DE DESENVOL-
VIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 
05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -12.361.2006.1022 (1124)- ELEMENTO DE DESPESA: 
4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE RECURSO FEDERAL - TERMO DE 
COMPROMISSO PAR Nº 202000759-4 do FNDE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00238/2020 - 
15.07.20 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - R$ 193.632,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE ABERTURA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 040/2020
TOMADA DE PREÇO N°: 006/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna 
público a quem interessa, que fará no dia 23 de Julho de 2020 das 10h00min (Dez Horas e Zero 
Minuto), a respectiva Abertura dos Envelopes de nº 01, Referente aos Documentos de Habilitação 
da Tomada de Preço 006/2020, que tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada 
na Pavimentação em Paralelepípedos de Diversas Ruas, localizadas no Distrito de São José da 
Batalha Zona Rural do Município de Salgadinho-PB.    

INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de 
Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel 
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014. Sinta-se convidado a participar do certame, representante 
do Ministério Público do Estado da Paraíba.  

Salgadinho-PB, 21 de Julho de 2020.
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 062/2020

REGISTRO Nº 20-00798-0
OBJETO: CONCLUSÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO COM INSTALAÇÕES DE COMBATE 

A INCÊNDIO NO HEMOCENTRO, EM JOÃO PESSOA.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 10 de agosto de 
2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 21 de julho de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL   
  

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2020 - 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 05/08/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CITOHEMATOLOGIA, destinado 
ao SES/HEMOCENTRO DA PARAÍBA, 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 gelic03@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, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00755-9
                                                                                                          João Pessoa, 21 de julho de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
 CONVOCAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N°104/2020 - UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publi-

ca, 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 04/08/2020 às 9h 
(nove horas - horário de Brasília) para:

Registro de Preço visando a aquisição de Equipo para Bomba de Infusão, destinadoao Complexo de 
Pediatria Arlinda Marques – CPAM,conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.centralde-
compras.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, Jaguaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 
58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro CGE Nº20-00821-6.
João Pessoa, 21 de julhode 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

EDITAL
Este edital tem por objeto informar a população em geral, que tramita perante a 1ª Vara Federal da 

Seção Judiciária da Paraíba a Ação Civil Pública n. 0808273-64.2018.4.05.8200, distribuída pela Pro-
curadoria da República, que tem por objetivo apurar possíveis irregularidades na prestação de serviços 
educacionais (cursos a distância de pós-graduação stricto sensu) prestados por instituições estrangeiras 
com representantes no país, que estariam ofertando cursos de pós-graduação na Paraíba, anunciando 
tratar-se de cursos de mestrado e doutorado ministrados à distância, contudo, tais cursos não poderiam ser 
“revalidados e reconhecidos pelo MEC”, tampouco teriam qualquer validade no território nacional. São réus 
no referido processo: UNIGRENDAL PREMIUM CORPORATE, UNIVERSIDADE GRENDAL DO BRASIL, 
UNIGRENDAL ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI, DANIEL DIAS MACHADO, TÂNIA REGINA CAS-
TELLIANO, ANNE SULLIVAN UNIVERSITY, SERVIÇO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS - SENARH 
e ANTÔNIO MARCOS LIMA DE ARAÚJO. Por fim, informa ainda que fora deferido pelo juízo processante 
o pedido liminar feito pelo Ministério Público Federal, com a determinação de: a) paralisação imediata 
da divulgação de todo e qualquer anúncio publicitário oferecendo cursos de pós-graduação stricto senso 
(mestrado e doutorado) não recomendados pela CAPES e não reconhecidos pelo MEC, ainda que pela 
forma de cursos livres com a suposta possibilidade de serem convalidados como cursos de pós-graduação 
por instituição de educação superior credenciada pelo MEC no Estado da Paraíba, sob pena de multa de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada veiculação de publicidade ilícita; b) a suspensão de todas as ativi-
dades referentes aos cursos oferecidos, inclusive, dos seminários realizados presencialmente na cidade 
de João Pessoa/PB, ficando impedida a realização de novas matrículas em cursos de pós-graduação 
stricto sensu (mestrado e doutorado) não recomendados pela CAPES e não reconhecidos pelo MEC, sob 
pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); c) a ampla divulgação, às suas expensas, 
em seus portais eletrônicos, durante o período em que viger a ordem liminar, e em dois jornais de grande 
circulação no Estado da Paraíba, durante 10 (dez) dias seguidos, da existência desta ação e da liminar 
deferida, com a indicação do seu objeto e dos fundamentos, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por dia 
de atraso; d) o bloqueio de ativos financeiros e imobiliário dos réus.

EDITAL
Este edital tem por objeto informar a população em geral, que tramita perante a 1ª Vara Federal da Seção 
Judiciária da Paraíba a Ação Civil Pública n. 0808273-64.2018.4.05.8200, distribuída pela Procuradoria da 
República, que tem por objetivo apurar possíveis irregularidades na prestação de serviços educacionais 
(cursos a distância de pós-graduação stricto sensu) prestados por instituições estrangeiras com repre-
sentantes no país, que estariam ofertando cursos de pós-graduação na Paraíba, anunciando tratar-se de 
cursos de mestrado e doutorado ministrados à distância, contudo, tais cursos não poderiam ser “revalidados 
e reconhecidos pelo MEC”, tampouco teriam qualquer validade no território nacional. São réus no referido 
processo: UNIGRENDAL PREMIUM CORPORATE, UNIVERSIDADE GRENDAL DO BRASIL, UNIGREN-
DAL ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI, DANIEL DIAS MACHADO, TÂNIA REGINA CASTELLIANO, 
ANNE SULLIVAN UNIVERSITY, SERVIÇO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS - SENARH e ANTÔNIO 
MARCOS LIMA DE ARAÚJO. Por fim, informa ainda que fora deferido pelo juízo processante o pedido 
liminar feito pelo Ministério Público Federal, com a determinação de: a) paralisação imediata da divulgação 
de todo e qualquer anúncio publicitário oferecendo cursos de pós-graduação stricto senso (mestrado e 
doutorado) não recomendados pela CAPES e não reconhecidos pelo MEC, ainda que pela forma de cursos 
livres com a suposta possibilidade de serem convalidados como cursos de pós-graduação por instituição 
de educação superior credenciada pelo MEC no Estado da Paraíba, sob pena de multa de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) por cada veiculação de publicidade ilícita; b) a suspensão de todas as atividades referentes 
aos cursos oferecidos, inclusive, dos seminários realizados presencialmente na cidade de João Pessoa/PB, 
ficando impedida a realização de novas matrículas em cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado 
e doutorado) não recomendados pela CAPES e não reconhecidos pelo MEC, sob pena de multa diária 
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); c) a ampla divulgação, às suas expensas, em seus portais 
eletrônicos, durante o período em que viger a ordem liminar, e em dois jornais de grande circulação no 
Estado da Paraíba, durante 10 (dez) dias seguidos, da existência desta ação e da liminar deferida, com 
a indicação do seu objeto e dos fundamentos, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por dia de atraso; d) o 
bloqueio de ativos financeiros e imobiliário dos réus.

EDITAL DO LOTEAMENTO “POMAR DE ROMÃS”
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA, Tabeliã do Registro deimóveis, da Comarca de Alhandra, 

Estado da Paraíba, na forma da Lei, etc.
FAZ PÚBLICO para ciência dos interessados e cumprimento do quedispõe o Art. 19 da Lei Federal nº 

6.766, de 19/12/1979, que o Sr.JOÃOHERCULANODA SILVA, brasileiro, casado, aposentado, residente 
e domiciliado na Rua Projetada, Mata Redonda,neste município de Alhandra-PB, portador do CPF/MF 
sob o nº 029.146.544-72 e cédula de identidadesob o nº 183.161-SSP-PB, depositou em Cartório, sito à 
rua Pres. João Pessoa, nº 82, Centro,Alhandra-PB, memorial descritivo, licença Previa nº 1512, expedida 
pela SUDEMA, Alvará e plantaaprovada pela Prefeitura Municipal de Alhandra-PB, e demais documentos 
exigidos pelo Art. 18 da citadaLei 6.766/79, relativos ao Registro do Loteamento denominado “POMAR DE 
ROMÃS”, município deAlhandra-PB, no seguinte imóvel: Uma parte de terras próprias, medindo 4,160 ha, 
situado napropriedade “MATA REDONDA SARAPÓ”, localizada em Mata Redonda, no Km 23, no município 
deAlhandra, deste estado, limitando-se: pela frente com a estrada BR-101, que liga João Pessoa àRecife, 
pelo lado direito com a herdeira Joanita de Andrade Ferreira, pelo lado esquerdo com terrasdo herdeiro 
Juracy Sebastião de Andrade, e nos fundos com estrada carroçável, que liga MataRedonda a Jaguarema. 
Devidamente Registrado neste Cartório no Livro nº 2-DA, às fls. 272, sobnº de Ordem R-1, matrícula nº 
32.592, em data de 16/12/2013, constituídos de 05 (cinco)quadras e compostas de 107 (cento e sete) 
lotesde terrenos para uso residencial, e 01 (uma) quadra destinada à praça e uma área destinado aequi-
pamento comunitário, descritos da seguinte forma: áreas dos lotes residencial 28.170,00m², área verde 
2.775,00m², área para equipamento comunitários 750,00m², áreadestinada a praça 1.500,00m², e área 
de vias internas (ruas) 8.410,00m², totalizando umaárea de 41.605,00m², constantes na planta aprovada 
pela Prefeitura Municipal de Conde-PB,e demais documentos apresentados que ficam arquivados nesta 
Cartório. As impugnações daquelesque se acham prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel 
deverão ser apresentados dentrodo prazo de 15 (quinze) dias a contar da 3ª publicação do presente 
Edital no Órgão Oficial doEstado da Paraíba e demais jornais de maior circulação do Estado. Findo o 
presente e nãohavendo nenhuma contestação de quem quer que seja, será feito o registro Loteamento. 
Ficandodisponível as documentações do referido Loteamento “POMAR DE ROMÃS” aosinteressados, 
neste Cartório nos horários regulares. Dado e passado nesta Cidade de Alhandra, aos20 dias de julho 
de 2020. Eu, MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA, Tabeliã do registroimobiliário desta Comarca, 
subscrevo e assino. O referido é verdade. Dou fé.__________.

Maria do Socorro Ferreira Braga
Tabeliã

Comarca da 5ª Vara Mista de Guarabira – PB. Edital de Citação. Prazo: 20(vinte) dias. Processo nº 
0000126-62.2011.8.15.1201. Ação: MONITÓRIA. O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 5ª Vara Mista de Gua-
rabira, em virtude da Lei, etc. Faz saber a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento e 
noticia tiverem e a quem interessar possa, que por este Juízo e Cartório, se processam os termos da ação 
em epigrafe, promovida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, na qual o promovente supramen-
cionado interpôs a presente ação pelo não pagamento da divida constante nos referidos autos em face do 
promovido JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA, brasileiro, solteiro, agricultor, com endereço no Sitio Cipoal, 
s/nº, bairro: Zona Rural do Município de Araçagi-PB,Cep: 58.270-000, atualmente, em lugar incerto e não 
sabido, que por meio deste, fica o promovido supramencionado CITADO para, no prazo de 15(quinze) 
dias, pagar o valor de R$ 19.131,09(dezenove mil, cento e trinta e um real e nove centavos) ou, querendo 
oferecer Embargos, no prazo da lei, sob pena de se constituir de pleno direito o titulo executivo judicial, 
bem como, a teor do despacho judicial inserido no ID n.º 31899636, que em não havendo resposta, será 
nomeado, de logo, curador o defensor(a) público(a), atuante na Vara para oferecer defesa, que deverá se 
manifestar nos autos a fim de evitar nulidades. E para que mais tarde ninguém alegue ignorância, nem a 
própria parte promovida, mandou a MM. Juíza de Direito, Dra. KÁTIA DANIELA DE ARAÚJO, expedir o 
presente Edital o qual será afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça do Estado da Paraíba. 
Dado e passado nesta cidade de Guarabira-PB, aos 06/07/2020, Eu, Vinicius Soares de Carvalho, Técnico 
Judiciário, o digitei e assina a Dra. Kátia Daniela de Araújo, Juíza de Direito nesta Vara.

2ª OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS
COMARCA DE SANTA RITA – PB

Rua Siqueira Campos, n.º 53, Centro – CEP: 58.300-180 – Santa Rita/PB – CNPJ 09.308.818/0001-
40

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE
 A Dra. Patricia Mayer Pinheiro Lima Franca, na qualidade de Oficiala Tabeliã em Exercício do 2º Ofí-

cio de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB, segundo as atribuições e comandos 
contidos nos artigos 941 e 942, do Código de Normas Extrajudicial da Corregedoria Geral do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, vem, pelo presente, notificar o proprietário do imóvel correspondente 
ao Lote 04, da quadra 1-B, do Loteamento Sol Nascente, que faz frente para a Rua Vicente Regis do 
Nascimento, s/n°, Santa Rita/PB, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação/
impugnação ao pedido de retificação de área do Lote 2-A da Quadra 1-B, com frente para a Avenida Arnóbio 
Maroja, s/nº, localizado no Loteamento Sol Nascente, Santa Rita/PB, requerido em 03 de julho de 2020 
pelo proprietário do imóvel, o Sr Severino Garcia de Farias Filho, vinculado ao protocolo da Serventia nº 
2020-02648. Dado e passado nesta cidade de Santa Rita, nos dias 23 e 24 de Julho de 2020. Dr.ª Patricia 
Mayer Pinheiro Lima Franca, Oficiala Tabeliã em Exercício do 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis 
da Comarca de Santa Rita/PB.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES - ESTADUAL SOBED - Gestão 2021 – 2022
A Diretoria da SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA (SOBED), Estadual PARAÍBA, 

no uso de suas atribuições, convoca os associados para as eleições ao cargo da Diretoria da SOBED 
Unidade Estadual (PB),  composta por Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários e 1º e 2º Tesou-
reiros eleitos, em mesma chapa, para um mandato de 02 (dois) anos (Gestão 2021-2022) e Eleição para 
Conselho Fiscal para um mandato de 02 (dois) anos (gestão 2021 – 2022).

Em decorrência do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 
março de 2020; Portaria n.º 467, de 20 de março de 2020, do Ministério da Saúde; e a Medida Provisória 
nº 927, de 22 de março de 2020, o cenário brasileiro é crítico, o que está obrigando a alteração no método 

de trabalho e de vida de toda população, que precisa se adaptar aos dados que estão sendo causados 
pela pandemia (COVID-19).

A Eleição será realizada por meio eletrônico, simultaneamente com todas as unidades estaduais da 
SOBED, dando início no dia 7 de setembro de 2020, às 9h00 com encerramento, dia 9 de setembro de 
2020 às 17h00 (horário de Brasília). O resultado será apurado imediatamente após o encerramento do 
processo e divulgado no dia 9 de setembro, às 19h00.

O processo eleitoral eletrônico está na conformidade da Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime 
Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia 
do coronavírus (Covid-19).

A senha provisória será encaminhada para o e-mail cadastrado na SOBED. É de fundamental importância 
que os dados estejam atualizados no cadastro da SOBED – www.sobed.org.br,  para os métodos de verifi-
cação e segurança do processo. Para verificação no sistema, são necessárias as seguintes informações:

•   Nome completo  •   Data de Nascimento •  CPF
 Ficam os Associados Titulares informados que só terão direito a votar e serem votados os que estiverem 

quites com suas obrigações estatutárias (anuidades e dados atualizados), até o dia 04 de setembro de 
2020, sendo certo que não será admitido voto por procuração.

 Para conhecimentos de todos, faz-se necessária a publicação deste Edital nas midias da Unidade 
Estadual SOBED - PB:

• Site
• E-mail individual aos associados da Estadual
• Midias Sociais

 João Pessoa, 14 de JULHO de 2020.
Jefferson Queiroz Carneiro

Presidente SOBED-PB Biênio 2019-2020.

EMPRESA – EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A
  Capital Autorizado............. .. R$25.000.000,00
  Capital Subsc/Integralizado...R$  6.546.750.79

   Assembléia  Geral  Extraordinária
Ficam convidados  os  senhores    acionista da  Empresa-Empresa de Premoldados  S/A,   a se 

reunirem no dia 30 do mês de julho  de 2020 às 10:00(dez) horas em sua sede situada na  Rua Severino  
Bento  de  Morais  S/N no Funcionários II – João Pessoa estado da Paraíba,  afim de deliberarem  sobre 
a seguinte ordem do dia:    Eleição do Conselho  de  Administração  e  da Diretoria, Assuntos Correlatos 
e de interesse social.

João Pessoa, 16 de maio de 2020 
JOSÉ GERALDO DE MEDEIROS

Presidente  do Conselho de Administração

CONDOMINIO DO EDIFICIO ENGENHEIRO ROBERTO PALOMO
CNPJ - 01.658.735-0001-70

Rua Maciel Pinheiro, 170, sala 09, sobreloja, Centro de Campina Grande-PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ELEITORAL

O Condominio do Edificio Engenheiro Roberto Palomo, CONVOCA os senhores condominos a partici-
parem da Assembleia Eleitoral a ser realizada em data de 31 de julho do ano de 2020, das 19:00 as 21:00 
horas neste condominio, na Rua Maciel Pinheiro, 170, sala 09, sobreloja, Centro de Campina Grande-PB, 
com o objetivo de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

-Eleição e Posse de Sindico(a);
-Fixar remuneração do Sindico(a).
A presente convocação se faz conforme regulamento do condominio e legislaçao vigente, cabendo 

Comissao Eleitoral, formada e eleita em Assembleia Geral Ordinaria, conduzir o Processo Eleitoral.
Nao poderao participar da Eleição os condominos que estiverem em atraso com as taxas condominmiais.
As deliberaçoes tomadas na  Assembleia serao obrigatorias para os ausentes a mesma, tudo de acordo 

o que estabelece o Regulamento do Condominio.
Campina Grande-PB, 21 de julho de 2020.

Jose Aderaldo de Lima Machado
Sindico

Comarca de 2ª Vara Cível de Campina Grande – PB. Edital de Citação. Prazo: 30 dias. Processonº 
0812000-75.2018.8.15.0001. Ação: EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. O(A) MM.Juiz(a) de Direito 
do(a) 2ª Vara Cível de Campina Grande, em virtude da Lei, etc. Faz saber atodos quantos virem ou tiverem 
conhecimento do presente Edital, que por este Cartório e Juízotramita a ação acima mencionada, promovida 
por J SEVERO & CIA LTDA - EPP em face de FABIO DA SILVA COSTA - ME - CNPJ: 27.903.993/0001-68 
, que através do presente Editalmanda o MM. Juiz de Direito da Vara supra citar o(a) executado FABIO DA 
SILVA COSTA - ME -CNPJ: 27.903.993/0001-68 , atualmente em local incerto e não sabido, para pagar 
a dívidano valor de R$ 4.464,00 (Quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), no prazo de 3(três) 
dias, e custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados nopercentual de 10% (dez 
por cento), que serão reduzidos à metade, caso feito o pagamentono prazo assinalado, nos termos do art. 
827, §1º, do Código de Processo Civil. Registre-se,também, a possibilidade de oferecimento de embargos 
à execução, distribuídos pordependência e instruídoscom cópias das peças processuais relevantes, no 
prazo de 15(quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil.Alternativamente, 
no prazo dos embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento dovalor total executado), poderá 
ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis)parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e de juros de um por cento ao mês.Independentemente de nova ordem judicial, o exequente 
poderá requerer diretamente àServentia a expedição de certidão, nos termos do art.828, do CPC, que 
servirá também aosfins de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, 
CPC).E para que ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será afixado no local de costumee 
publicado na forma da lei. 2ª Vara Cível de Campina Grande-Pb, 21 de março de 2020. Eu,Odílio Arruda 
Lima, Técnico/Analista Judiciário desta vara, o digitei.

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001- 87

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

Ficam os senhores acionistas convocados, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada no dia 31/07/2020, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Feliciano Cirne n° 220, 
nesta Capital, para na forma do Artigo 17 do Estatuto Social, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Eleger membros do Conselho de Administração da Companhia;
2. Eleger membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia
3. Outros assuntos de interesse dos acionistas.
A partir da presente data, os documentos relativos à matéria a ser discutida encontram-se à disposi-

ção dos acionistas, na sede da Companhia, em conformidade com o artigo 135, §3º da Lei 6.404/1976.
João Pessoa, 20 de julho de 2020.

Deusdete Queiroga Filho
Presidente do Conselho de Administração

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ORDEM DE PARALISAÇÃO

Nº 001/2020
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO 

DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE AREIA, NO ESTADO DA PARAÍBA.

1. REFERÊNCIA CONTEÚDO

1.1 Processo Licitatório 003/2019

1.2 Modalidade LRE LEI 13.303/2016

1.3 Contrato Nº 0132/2019

1.4 
Valor do Contrato

R$ 18.363.975,17 (Dezoito milhões, trezentos e sessenta e três mil, 
novecentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos)

1.5 Contratada CONSÓRCIO CEARÁ MENDES/PACTO

1.6 Prazo contratual 
Inicial

24 (vinte e quatro) mêses

1.7 Prazo contratual 
Aditivado

------

1.8 Prazo contratual 
Vigente

24 (vinte e quatro) mêses

1.9 Dias corridos do 
Contrato

Até o dia 12/06/2020

1.10 Data de início da 
Execução

O.S. Nº 0054/2019 – 09/09/2019

1.11 Data de Conclusão 09/04/2021

1.12 Fiscal/Gestor do 
Contrato

FISCAL: Rogério de Assis Leite
ART PB 20190285815

GESTOR: Ricardo Moisés Gomes de Sousa
CREA Nº PB 160499533-5

Fica autorizada a Contratada supracitada a paralisar os serviços por 30 (trinta) dias, objeto do Contrato 
acima epigrafado, na data de emissão desta Ordem. O prazo de paralisação será de 30 dias corridos, 
ficando o cronograma de execução prorrogado por igual período.

João Pessoa, 12 de junho de 2020
                                    _____________________________________

            Diretor de Expansão       Diretor Presidente

RECEBÍ, em      ____de_____________de 2020

CONSÓRCIO CEARÁ MENDES / PACTO - AREIA

Ubirajara Índio  do Ceará Filho

Representante Legal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE ADQUIRENTES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS 
NO EDIFÍCIO JARDINS DE MAIO

Através do presente edital, ficam os senhores adquirentes de unidades imobiliárias  do Empreendimento 
Imobiliário denominado JARDINS DE MAIO, localizado na rua Rua Profa. Amélia Falcone, 267 - Treze de 
Maio, João Pessoa - PB, 58025-110, incorporado e construído pela EUROBRASIL EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n. 05.008.681/0001-58, CONVOCADOS para comparecer 
à Assembleia Geral, pessoalmente ou representados por bastante procuradores, a realizar-se através da 
plataforam Google Meet, às 19:00 horas do dia 30 de julho de 2020 em primeira convocação e às 19:30 
horas do mesmo dia em segunda convocação, a fim de deliberar, diante do verificado retardo execessivo 
da obra e para apuração necessárida sobre eventual paralisação em seu andamento, bem como sobre a 
criação de uma Comissão de Representantes e de uma associação, nos termos do Código Civil e da Lei 
4.591/64 e suasmodificações.

Os interessados em comparecer a reunião deverão entrar em contato com a comissão através do e-mail 
compradoresjardinsdemaio@gmail.com, para recebimento do link de acesso a reunião.

João Pessoa (PB), 22 de julho de 2020.
Tarciano Ricardo Holanda Leite - 1401A.

Íris Braz da Silva Araújo - 1103A
Emerson Henrique Soares Silva -402B

Lenilsa Matos - 102B e 1001B
Alessandro Figueiredo Valadares – 401B

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-01, torna 
público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – através do Proc. 2020-004518/TEC/LO- 0848, para Conjunto Habitacional 
Popular composto por 30 unidades, no município de Arara -PB.

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-01, torna 
público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – através do Proc. 2020-004426/TEC/LO- 0844, para Conjunto Habitacional 
Popular composto por 30 unidades, no município de Itaporanga -PB.

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-01, torna 
público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – através do Proc. 2020-004427/TEC/LO- 0844, para Conjunto Habitacional 
Popular composto por 10 unidades, no município de Brejo do Cruz -PB.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO 
AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 15 de julho de 2020, a Autorização Ambiental 
para recuperação do açude Pedra Lisa, localizada no Município de Imaculada/PB, sob processo de nº 
2020-004250/TEC/AA-6311.

A PARAÍBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA com CNPJ(MF) 
02.363.410/0001-22, torna público a LICENÇA DE INSTALAÇÃO da Coordenadoria do Meio Ambiente e 
Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da PMCG protocolado sob nº 1714/20 em 15/07/2020 para 
Implantação do LOTEAMENTO JARDIM MANGUEIRA II com área de 63.835,01m2 contendo 12 Quadras 
e 124 Lotes localizado no bairro do Monte Santo na cidade de Campina Grande-PB.

NL Hotéis e Turismo LTDA, inscrito no CNPJ: 00.518.420/0002-45, torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa a Licença de Operação, para funcionamento do ramo de 
Hotelaria e Turismo situado na Av. Infante Dom Henrique, 768, Tambaú, João Pessoa – PB, CEP: 58039-151.
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