
De acordo com o 1o Batalhão de Engenharia de Construção Civil, diminuição no fluxo dos trabalhos não irá interferir no prazo de entrega, previsto para maio de 2022. Página 8

Chuvas prejudicam ritmo das obras na BR-230
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Número de registros de 
MEIs cai na PB em 2020
Levantamento do Sebrae mostra que paraibano deu um “freio” na abertura de pequenos negócios por causa da pandemia. Página 3
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NA PARAÍBA

A crise em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

16.018
-------*

6.444.298

414
-----*

382.435
*Até o fechamento desta edição, o Ministério da Saúde não 

havia atualizado os números nacionais da pandemia

CASOS

PB ultrapassa marca de 16 mil casos e registra, 
em 24 horas, 35 mortes por covid. Página 4

Pesquisa nacional para mapear covid-19 realiza 
testes rápidos em JP, CG, Patos e Sousa. Página 4

Após fase educativa, fiscalização passa a valer a partir de 
hoje na Região Metropolitana de JP. Página 5
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Acidentes de trânsito diminuem em João 
Pessoa durante a pandemia. Página 7

Vacina contra coronavírus desenvolvida no Reino Unido 
será testada em dois mil brasileiros. Página 3
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O vírus Sars Cov 2 é auto-limitado. Quando ele entra no 
nosso corpo, ele já tem data pra ir embora. O desafio é 
sobreviver até essa data. (...) Quando um jornalista noticia 
os recuperados, ele dá a entender à população leiga que a 
cura foi algo conquistado ou conseguido com algum tipo de 
tratamento. Canso de ver pessoas usando esse argumento 
para defender a Hidroxicloroquina, por exemplo.  Página 7

Coronavírus e o processo entre 
a contaminação e a cura

Emmanuelle Lira Cariry 
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Ensino Superior IFPB não adotará Sisu como forma de seleção para 
o preenchimento das vagas no segundo semestre de 2020. Página 8

Secretários e auxiliares deixam 
Governo para disputar eleição
Exoneração dos gestores está publicado no Diário Oficial desta 
quinta-feira, prazo final para a desincompatibilização. Página 4

Paraibano integra equipe que 
desenvolve vacina contra covid
De acordo com o pesquisador da UEPB Roberto Carlos Júnior, o pro-
jeto chegou à segunda fase e equipe dará início aos testes. Página 7

Lei Aldir Blanc: Senado vota hoje 
auxílio emergencial para cultura
Projeto destina R$ 600 para trabalhadores da cultura diante das 
perdas do setor na pandemia. Página 11

Cultura

Esportes
Projeto de lei federal ajuda 
clubes, mas penaliza jogadores
Paraibanos repercutem medida emergencial para o futebol, mas 
reduz em 50% o valor da cláusula compensatória. Página 16
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O joelho do branco Derek Chauvin sobre o pescoço do negro 
George Floyd, em Minneapolis, Estados Unidos, representa muito 
mais que o abuso de uma autoridade policial, motivada pelo racis-
mo. Simboliza também uma sociedade sufocada pela violência; pela 
cristalização de uma filosofia de vida baseada no consumismo e no 
armamentismo; no poder do dinheiro e da força.

Não se pode esquecer que a maioria dos norte-americanos 
é vítima de um leque impressionante de patologias físicas e 
mentais, incluindo a obesidade, e tem a maior população car-
cerária do mundo, com mais de 2 milhões de indivíduos atrás 
das grades. Não bastasse isso, assume o poder o virulento Do-
nald Trump, disposto a lançar mão de “fogo e fúria”, para man-
ter a supremacia.

Milhares de pessoas, nos Estados Unidos, principalmen-
te jovens, não estavam conseguindo mais respirar, devido à 
opressão do sistema. Então colocaram-se no lugar de George 
Floyd, antevendo que também poderiam morrer sufocadas, 
caso não saíssem de suas casas e continuassem a protestar 
apenas pelas redes sociais, num bate-boca constante e agres-
sivo, porém inconsequente.

Evidente que séculos de racismo também pesaram na hora em 
que milhares de norte-americanos – naturais, naturalizados, clan-
destinos etc. – dispuseram-se a romper novamente o silêncio e o 
comodismo e sair às ruas para dizer um sonoro não à covardia; à 
extrema estupidez que é o julgamento e a condenação sumária de 
um ser humano em virtude da cor de sua pele.

No Brasil, felizmente, não se teve ainda um caso idêntico ao de 
George Floyd. No entanto, a atmosfera social cada vez mais pejada 
de ameaças, apontando para o perigo real de um retrocesso - pro-
vavelmente inédito - na história política do país, está encorajando 
pessoas a desligar celulares e computadores, tirar a mordaça do 
medo e ganhar o asfalto para contestar.

Para muitos, no Brasil, a sensação é de que um grande joelho 
foi colocado sobre o pescoço político da nação. É preciso que as 
pessoas que acreditam em liberdade e justiça social se unam para 
retirá-lo, antes que a democracia sufoque e chegue a óbito, como 
aconteceu com George Floyd. O país parece dizer “não consigo res-
pirar”, portanto é hora de lhe dar ouvidos.
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Coisas de amigo

Artigo Martinho Moreira Franco
martinhomoreirafranco46@gmail.com 

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Errei, sim. Confundi o início do governo Burity I com o mesmo pe-
ríodo do Burity II e terminei situando em 1987 uma frase de 1979 
(coluna “Meu Dia da Imprensa favorito”, de 31.05.20). A sentença fora 
proferida no discurso da primeira posse do governador e pinçada pela 
Secom para homenagear o 10 de Setembro, data comemorativa ao lan-
çamento, em 1808, do jornal carioca “A Gazeta”. O evento histórico 
havia inspirado a criação do Dia Nacional da Imprensa, mais tarde 
transferido para 1º de Junho. Só que misturei as bolas ao conferir na 
internet dados sobre Tarcísio Burity. Um lapso de desatenção que iria 
colocar água no meu chope dominical. Na segunda-feira, dois ilustres 
e atentos leitores me deixaram doente - ambos apontando dedo para a 
ferida comum. Um, foi Paulo Melo, de Brasília; o outro, Gonzaga Rodri-
gues, daqui dos Expedicionários. O se-
gundo com uma estocada a mais, posto 
que o incluí na história sem que dela 
tivesse participado.

Bom, como esse papo meu tá qual-
quer coisa, e vocês já devem estar pra 
lá de Marrakesh, vou resumir a ópe-
ra, começando por Paulo: “Meu caro 
MMFranco, valiosa contribuição para 
a história não só da imprensa como da 
política paraibanas. Fiquei apenas em 
dúvida inicial com relação ao ano de 
1987. Na verdade, este foi o começo do segundo período de Buriti, 
de modo que a frase deve ser de 1979. Com a redemocratização e a 
imprensa livre, a declaração, tivesse sido feita em 87, não causaria 
grande impacto.” Era o aperitivo. Na sequência, entra Gonzaga, em 
dose dupla:

- Escreveu por nós todos do mesmo tempo e no mesmo espaço, o da 
Comunicação de Burity. Lembrou muito bem o partido tirado dessa cir-
cunstância pelo estrategista sem igual, Carlos Roberto, que sabia espre-
mer as mais submersas luzes da nossa inibida inteligência e, sobretudo, 
a tua capacidade de trabalho. Valeu, meu compadre, pouco importanto 
o equívoco da data: não foi em 1987 e sim em 1979, no primeiro gover-
no, comigo na diretoria técnica. Em 87, eu estava fora porque servira a 
Wilson no Canaã. O que importa foi o final feliz da nossa amizade, como 
você testemunhou e foi participante. 

Pensem numa ressaca moral! Ainda bem que nos reparos sobraram 
elegância, afeto e, em especial, indulgência por parte de duas das minhas 
mais caras amizades. Não sei se são palavras que consolam, mas, como vo-
cês sabem, amigo é pra essas coisas mesmo, não é não?

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
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Revisitando João Lelis
Nesses tempos de quarentena, nada melhor que vasculhar estantes e gavetas à pro-

cura de um bom livro. Quem busca encontra. Deparei-me com João Lelis de Luna Freire e 
seu inigualável A Campanha de Princesa. Os acontecimentos objeto daquele verdadeiro 
ensaio sobre a guerra de guerrilha estão completando noventa anos. Reler João Lelis é 
sobretudo um exercício de paraibanidade e uma homenagem aos bravos  que tingiram de 
sangue o solo sertanejo nos idos de 1930.

O levante de Princesa, território livre decretado pelo coronel e deputado José Pereira 
Lima, encontrou João Lelis já como redator de A União. Seu desejo de cobrir os acontecimen-
tos beligerantes do sertão, à revelia do presidente João Pessoa, venceu a resistência de Osias 
Gomes, diretor do jornal.  João Pessoa tomou conhecimento do propósito do moço aguerrido, 
através do noticiário que mandava do front. Ordenou mandar chamá-lo de volta. Sentia-se 
responsável pela sua vida. Mas João Lelis era “uma vondade de aço, que não conjuga o verbo 
retroceder”, assevera Osias. Só voltou à Capital quando tudo terminou. Tornou-se o primeiro 
correspondente de guerra da Parahyba.

O jovem repórter não cuida apenas de narrar os acontecimentos do cenário revolto, a 
exemplo da ocupação de Teixeira pelas tropas legais ou a recuperação de Imaculada, trans-
formada em sede das milícias rebeldes. Emite conceitos sobre operações militares, analisa 
equívocos dos chefes de tropa e transcende a nar-
rativa de uma simples reportagem, para registrar 
os costumes políticos da época, a exemplo: “Em 
1930, tratando-se de política, tudo era possível no 
Brasil. Governos estaduais contra governo federal; 
este contra governos estaduais; estes ainda contra 
prefeitos ou chefes políticos, ou estes contra aqueles. 
Diziam que isto era liberdade, chamavam a isto de 
democracia. As eleições  não representavam a von-
tade popular, e as fileiras do partido político a que 
se dizia pertencer o eleito não sabiam em quem ha-
viam votado. As eleições eram falsas ou forçadas. A isto denominavam democracia porque o voto 
existia, mas não indicava a vontade do votante senão o desejo de poder, pertencente na época ao 
poder executivo ou ao partido dominante no jogo político.”

Em termos militares, ensina: “O essencial, porém para o êxito de uma tropa qualquer 
que seja o seu efetivo e qualquer o seu destino, reside na sua solida e voluntaria disciplina... 
Eis a própria alma da tropa”.

Essa disciplina militar faltaria aos seguidores de José Pereira. “É bem verdade que às 
falanges do moreno caudilho não escasseavam capitães-do-mato à moda desse audacioso 
Luiz do Triangulo. Mas lhe faltava a congênita predestinação do chefe guerreiro, condutor 
inconteste de batalhadores, manobrador de efetivos. O chefe de Princesa José Pereira Lima 
não possuía essa alma nem se permitiu encontrá-la em outro corpo. Era civil por índole, por 
conveniência e por atitudes”.

A primeira edição de A Campanha de Princesa saiu em 1944 quando João Lelis já havia 
participado da Revolução de 30, como oficial do 29 BC, e como segundo tenente na Revolução 
Paulista de 1932, passando pelos cargos de prefeito de Taperoá e Mamanguape, além de Santa 
Cruz do Inharé, no Rio Grande do Norte. Sua vocação política o levou à primeira Assembleia 
Constituinte da Paraíba, pós 1945.

 O jovem repórter não cuida 
apenas de narrar os acontecimentos 
do cenário revolto... Transcende a 

narrativa de uma simples 
reportagem.   

 Pensem numa 
ressaca moral! 

Ainda bem que nos 
reparos sobraram 

elegância, 
afeto e indulgência   



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 4 de junho de 2020

Devido à covid-19, em maio foram abertas apenas 600, resultado 78,2% menor que a média de janeiro a abril deste ano

A Paraíba já conta com 
137 mil microempreendedo-
res individuais ativos no ano 
de 2020, conforme a pesqui-
sa da Receita Federal do dia 
30 de maio. Deste número, 
11.622 realizaram o cadas-
tro nos cinco primeiros me-
ses desse ano. No entanto, no 
mês passado, ocorreu apenas 
5% desses novos cadastros, 
ou seja, foram contabilizados 
apenas 600 novos pequenos 
negócios no Estado. Esse re-
sultado é 78,2% menor que a 
média de janeiro a abril.

Em janeiro foram 3.408 
novos MEIs registrados; em 
fevereiro, 2.723; março contou 
com 2.994 novos cadastros; e 
abril, com 1.897. Do número 
total de novos MEIs de 2020 
(11.622), 348 já deram baixa 
no cadastro. Porém, entre ja-
neiro e maio de 2019, haviam 
sido formalizados 12.845 no-
vos microempreendedores 
individuais. Isso significa uma 
redução de 9,5% quando com-

parados os dois anos. 
Segundo a gerente da 

Unidade de Estratégia e Moni-
toramento do Sebrae Paraíba, 
Ivani Costa, estas informações 
demonstram que  os segmen-
tos liderados pelos pequenos 
negócios foram os mais afeta-
dos com o prolongamento do 
isolamento. Com isso, as pes-
soas que pretendiam abrir pe-
quenas empresas como cabe-
leireiros, manicure e pedicure, 
comércio varejista de artigos 
do vestuário e acessórios; pro-
moção de eventos, e outros 
setores preferiram esperar o 
fluxo de pessoas voltar à nor-
malidade para dar continuida-
de aos projetos. 

A gestora explica que ou-
tra característica importante 
é que parte dos interessados 
em criar seu próprio negócio 
possui um perfil mais “analó-
gico”, e nesse atual momento 
de crise é preciso primeiro se 
adequar à nova realidade tec-
nológica e virtual.

O gerente regional do 
Sebrae-PB, Cláudio Soares, 
afirmou, por sua vez, que os 

dados da Receita Federal cha-
mam a atenção, em relação ao 
ocorrido no ano passado. “Em 
maio de 2019 foram cerca de 
2.511 negócios abertos no pé-
riodo e agora em 2020 apenas 
600 negócios. O principal sinal 
disso é que nesse momento de 
crise, muitas pessoas estão 
com medo de investir, outras 
sem condições por falta de 
capital e outras acabaram de 
perder o emprego e certamen-
te não sabem que caminho to-
mar”, declarou.

O gerente regional do 
Sebrae-PB, Cláudio Soares,  
reforça que os setores ligados a 
beleza, principalmente nas áreas 
especificas de manicure e pedicu-
re, comércio varejista, vestuário, 
acessórios, promoção de eventos 
e outros vinham se destacando 
no mercado, mas atualmente al-
guns proprietários preferiram 
não investir devido ao cenário 
de pandemia. Além disso, o ge-
rente regional acrescenta que o 
microempreendedor individual 
compõe uma atividade um pouco 
tradicional e, por isso, acaba dei-
xando de adotar algumas práti-

Juliana Cavalcanti 
Especial para A União

Paraíba tem queda no registro 
de MEIs por causa da pandemia

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Pesquisa em Oxford

Vacina contra a covid-19 será testada em 2 mil brasileiros

A vacina contra a co-
vid-19 que está sendo de-
senvolvida na Universidade 
de Oxford, no Reino Unido, 
será testada também no Bra-
sil, conforme publicação na 
noite desta terça-feira, dia 
2, no Diário Oficial da União. 
Considerado um dos mais 
promissores, o imunizante 
já está na fase três de testes, 
em que dez mil pessoas se-
rão testadas para se avaliar a 
eficácia do produto. Das mais 

de 70 vacinas em desenvolvi-
mento em todo o mundo, é a 
que se encontra em estágio 
mais avançado.

Duas mil pessoas parti-
ciparão dos testes no Brasil, 
em São Paulo e no Rio de 
Janeiro, que contam com o 
apoio do Ministério da Saúde 
e da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa). A 
articulação para a vinda dos 
testes ao Brasil contou com a 
liderança da Professora Dou-
tora Sue Ann Costa Clemens, 
diretora do Instituto para a 
Saúde Global da Universida-

de de Siena e pesquisadora 
brasileira especialista em 
doenças infecciosas e pre-
venção por vacinas, investi-
gadora do estudo.

Em São Paulo, os tes-
tes serão conduzidos pelo 
Centro de Referência para 
Imunobiológicos Especiais 
(CRIE) da Universidade Fe-
deral de São Paulo (Unifesp), 
e contaram com a viabiliza-
ção financeira da Fundação 
Lemann no custeio de toda 
a infraestrutura médica e de 
equipamentos necessários.

A Unifesp irá recrutar 

mil voluntários que estejam 
na linha de frente do com-
bate à covid-19, uma vez 
que estão mais expostos à 
contaminação. Eles precisam 
ser soronegativo, ou seja, 
pessoas que não tenham 
contraído a doença anterior-
mente.

Segundo Dra. Lily Yin 
Weckx, investigadora prin-
cipal do estudo e coorde-
nadora do CRIE-Unifesp, "o 
mais importante é realizar 
essa etapa do estudo agora, 
quando a curva epidemioló-
gica ainda é ascendente e os 

resultados poderão ser mais 
assertivos."

Há outros países cuja 
participação está em proces-
so de análise e aprovação. Os 
resultados desses testes se-
rão primordiais para o regis-
tro da vacina no Reino Unido, 
previsto para final deste ano. 
Entretanto, o registro formal 
deve acontecer apenas após 
a conclusão dos estudos rea-
lizados em todos os países 
participantes.

Para Denis Mizne, di-
retor executivo da Funda-
ção Lemann, organização 

viabilizadora dos recursos 
necessários à realização do 
estudo de eficácia da vaci-
na em São Paulo, "inserir o 
Brasil no panorama de va-
cinas contra a covid-19 é 
um marco importante para 
nós, brasileiros, e acredito 
que poderemos acelerar 
soluções que tragam bons 
resultados e rápidos. Para 
a Fundação Lemann esta é 
mais uma importante opor-
tunidade de contribuir em 
iniciativas de grande im-
pacto para o nosso país e 
sua gente.

Roberta Jansen
Agência Estado

Foto: Divulgação/Sebrae-PB

No ano passado, muito se es-
peculou sobre a possibilidade 
da deputada Pollyanna Dutra 
(PSB) se candidatar a prefeita 
de Pombal, cargo que já ocu-
pou por dois mandatos. A pró-
pria parlamentar, de alguma 
forma, alimentava as especu-
lações. Mas não. Quem dispu-
tará a prefeitura é a irmã dela, 
Kévia Werton, que dirige o Hos-
pital Regional da cidade.

A irmã de PollyAnnA
Ontem, numa emissora de rádio, 
o secretário de Comunicação da 
Paraíba, Nonato Bandeira, con-
firmou que a secretária de De-
senvolvimento e Articulação Mu-
nicipal, Ana Cláudia (Podemos), 
deverá deixar o cargo para con-
correr à Prefeitura de Campina 
Grande – a coluna antecipou essa 
possibilidade no sábado passado, 
por declaração do senador Vene-
ziano Vital do Rêgo (PSB).  

Não há nenhuma movimentação 
indicando que os secretários estadu-
ais de Saúde, Geraldo Medeiros, e 
da Agricultura Familiar e Desenvol-
vimento do Semiárido, Luiz Couto, 
vão se desincompatibilizar dos car-
gos para disputar, respectivamente, 
as prefeituras de Campina Grande e 
João Pessoa . O prazo para a desin-
compatibilização se encerra hoje.

nenhumA movimentAção

PetistA defende frente AmPlA PelA democrAciA
e sugere que Até o PsdB seriA Bem-vindo

sAídA confirmAdA

As divergências políticas que separam o PT e o PSDB, em algum momento, serão relevadas em favor 
do fortalecimento do grupo de partidos que se contrapõem ao governo de Jair Bolsonaro. Esta é a 
opinião do vereador petista Marcos Henriques (foto), para quem é preciso ser criada uma ampla 
frente de partidos, independentemente do viés ideológico, para fazer frente “a esse governo que 
não dialoga com a democracia, que defende o Ai-5 e a intervenção militar”, disse em entrevista 
à coluna, ontem. Para ele, neste momento em que a democracia está em risco, “os partidos tem 
que ter uma posição clara para criar uma frente ampla a favor de democracia”. Embora cite 

o PSDB como um dos partidos de direita que poderiam compor esse grupo, uma vez que 
os tucanos vêm se posicionando de forma crítica contra Bolsonaro, o vereador faz uma 
ressalva: em que pese opinar pela presença do PSDB na criação de uma eventual 
frente democrática contra a política bolsonarista, essa união não teria caráter eleitoral. 
“Não é uma frente eleitoral. O PT jamais vai se coligar ao PSDB, porque temos muitas 
diferenças”, afirmou, citando o fato de que os tucanos “votaram a favor da reforma 
trabalhista, que acabou com os direitos dos trabalhadores”. “Precisamos catalisar 
isso para que a gente tenha uma maioria no Congresso”, defendeu.    

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“Tem muita gente se aproveitando dessa situação 
para fazer pré-campanha”. Do vereador Milanez 
Neto (PV), líder do prefeito Luciano Cartaxo (PV) 
na Câmara Municipal de João Pessoa, em crítica 
a agentes políticos – não citou nomes – que, se-
gundo ele, tentam catalisar votos fazendo críticas 
equivocadas ou infundadas contra as ações da 
prefeitura de enfrentamento à covid-19.  

milAnez neto: “tem muitA gente
se AProveitAndo dessA situAção”

“nos Próximos diAs”

em BuscA de APoio

Na próxima sexta-feira, a executiva do PT de 
João Pessoa se reunirá para discutir questões 
relacionadas às ações partidárias e um dos te-
mas que poderá entrar na pauta é a indicação 
do nome que comporá a chapa majoritária na 
capital. Estando ou não na pauta, o vereador 
Marcos Henriques acredita que “nos próximos 
dias o PT vai lançar o nome”.  

O vereador Marcos Henriques afirma que o PT vai se 
movimentar para buscar o apoio de outras legendas 
do campo progressista à postulação petista de lan-
çar candidatura própria em João Pessoa. Ele citou o 
PCdoB, o PSOL e o PDT. “Vamos fazer esse diálogo, 
inclusive com o Cidadania, porque não? Estamos no 
mesmo campo”, argumentou.   
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cas relevantes, resultando em um 
modelo de negócio conversador.

“Hoje a gente identifica que 
as empresas precisam ter uma 
agilidade, uma habilidade mul-
tidisciplinar, então quanto mais 
inovação, quanto mais conheci-
mento, quanto mais relaciona-
mentos com o cliente , através de 
canais de comunicação e outros 
meios, faz com que o empresário 
possa se sobressair em um mer-
cado extremamente competitivo”, 
aconselhou.

O gestor observou ainda que 
mesmo que o setor de eventos, 

hotelaria, restaurantes pousadas 
e hotéis não tenham perfil do 
microempreendedor individual, 
atravessa uma crise que gera 
impactos em toda a cadeia, atin-
gindo diretamente o pequeno 
empresário. Um exemplo disso 
seria apessoa que realizava servi-
ços para uma empresa de eventos 
(como instalação de equipamen-
tos) e hoje está sem demanda. 
Portanto, ele alerta que mudar ou 
desenvolver outras atividades é 
extremamente importante.

Por fim, Cláudio Soares ana-
lisou que independente de já ter 

um negócio ou se pretende abrir, é 
preciso o empresário se adequar 
para a retomada da economia; 
“  A economia vai voltar, uns com 
mais, outros com menos recursos. 
Mas, a demanda de prestação de 
serviços, de consumo, vai conti-
nuar, de forma diferente, mas vai 
continuar. Então, como é que eu 
posso observar o meu negócio ou 
potencial negócio hoje? Que tipos 
de informação eu preciso? Tem 
que transformar essa informação 
em conhecimento pra eu poder 
me reinventar, repensar e recriar 
para o futuro”, conclui.

O Sebrae-PB orienta os 
profissionais a serem 
microempreendedores 
individuais



Cumprindo o prazo para descompatibilização, vários secretários e auxiliares tiveram os atos de exoneração publicados hoje 

No último dia para pe-
dir afastamento das funções 
ocupadas dentro do Gover-
no do Estado, seguindo a 
determinação do calendá-
rio da Justiça Eleitoral, vá-
rios secretários e auxiliares 
comunicaram a decisão de 
deixar suas atividades ao 
governador João Azevêdo 
(Cidadania). Os atos de exo-
neração foram publicados 
hoje no Diário Oficial cum-
prindo o prazo da chamada 
desincompatibilização dos 
que pretendem disputar as 
Eleições 2020. Novos au-
xiliares também foram no-
meados.

Entre os que deixaram 
suas atribuições está Ana 
Cláudia Vital do Rego, então 
secretária de Desenvolvi-
mento e Articulação Muni-
cipal do Estado. “Já tinha 
comunicado informalmen-

te ao governador e enca-
minhei ofício informando 
minha decisão”, explicou. 
Ana Cláudia ainda confir-
mou que pretende disputar 
a Prefeitura de Campina 
Grande este ano pelo Pode-
mos. “Na legenda já traba-
lhamos o assunto desde o 
ano passado e existe o apoio 
ao nosso nome por parte de 
aliados”, acrescentou.

Quem também pediu 
afastamento do governo foi 
a ex-prefeita de Cajazeiras 
(Sertão) Denise Albuquer-
que (Secretária Executiva 
de Desenvolvimento Huma-
no). “Estamos cumprindo 
os prazos da legislação elei-
toral que seguem mantidos 
mesmo com a pandemia”, 
observou Denise, que é fi-
liada ao Cidadania e preten-
de disputar o executivo mu-
nicipal no próximo pleito.

O então coordenador 
do Procase,  Aristeu Chaves, 
do mesmo modo, entregou 

o cargo em função do pra-
zo eleitoral. “Vou disputar 
a Prefeitura de Camalaú”, 
disse o filiado ao Cidadania 
lembrando que já exerceu 
mandato de gestor da cida-
de entre os anos de 2005 a 
2012. Para o lugar dele foi 
designado Álvaro Alexan-
dre dos Santos Paiva. 

Outros nomes na lista 
de afastamento para dis-
putar eleições são Dr. Léo 
Cabral que deixa a Dire-
toria do Hospital Distrital 
de Aguiar para Francisca 
Adelana Monteiro de La-
cerda Martins; Beto Brasil 
que sai da presidência da 
Lotep, passando a respon-
der cumulativamente pelo 
cargo o atual secretário de 
Planejamento, Orçamento 
e Gestão, Francisco Petrô-
nio Rolim; e a diretora do 
Hospital Regional de Pom-
bal, Kévia Werton, irmã da 
deputada estadual Pollyana 
Dutra (PSB).

Thaís Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Secretários entregam cargos 
para poder disputar eleições
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Tráfico de drogas

Polícia apreende mais de 
22kg de maconha no Sertão

A Polícia Militar inter-
ceptou dois carros, ontem, 
em uma barreira policial 
na cidade de Santa Luzia, 
no Sertão da Paraíba, e fla-
grou três acusados que es-
tariam atuando no tráfico 
de drogas interestadual. 
Na abordagem, foram 
apreendidos mais de 22 
quilos de maconha e R$ 9 
mil em dinheiro.

A apreensão foi rea-
lizada por equipes do 3º 
Batalhão, 6ª Companhia 
do Batalhão de Operações 
Especiais (Bope) e Força 
Regional do Comando do 
Policiamento Regional II, 
após o Centro Integrado de 
Operações Policiais (Ciop) 
receber a informação de 
que tinham dois carros 
suspeitos na região. 

Os veículos foram 
abordados na barreira 
montada em Santa Luzia. O 

carro da frente vinha com 
dois suspeitos, de 23 e 26 
anos, fazendo a função de 
‘batedor’ para o transporte 
da droga, que foi encon-
trada no porta-malas do 
veículo que vinha atrás, di-
rigido por um acusado de 
43 anos. 

Todos três são da 
cidade de Caicó, no Rio 
Grande do Norte, que seria 
o destino do entorpecente 

apreendido. Parte do di-
nheiro estava no veículo 
da frente e a outra parte 
no carro de trás, totalizan-
do os R$ 9 mil em espécie, 
que possivelmente seria 
dinheiro também do tráfi-
co de drogas.

Todo o material 
apreendido e os três pre-
sos foram apresentados 
na Delegacia de Polícia Fe-
deral, em Patos.  

Policiais militares fizeram a apreensão da droga e de R$ 9 mil com um suspeito

Foto: Secom-PB

Com 35 mortes, Paraíba tem 
o dia mais letal da covid-19

Novos 1.159 casos e 35 
óbitos em decorrência do novo 
coronavírus foram confirmados 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) nesta quarta-fei-
ra. No total, a Paraíba chegou 
ao montante de 16.018 casos e 
414 óbitos confirmados para a 
doença. O índice de letalidade da 
covid-19 no Estado é de 2,58%. 
Cerca de 3.175 pacientes atingi-
ram a cura clínica e são conside-
rados recuperados. No momen-
to, o vírus atinge 199 das 223 
cidades do Estado. 

Mesmo com medidas res-
tritivas de isolamento social 
mais rígidas desde o início da se-
mana, principalmente na Região 
Metropolitana de João Pessoa e 
em Campina Grande, o último 
dado de isolamento social regis-

trado pela InLoco, que monitora 
os dados em todo o país, é de 
43,5% de taxa de população que 
aderiu ao isolamento. Sendo o 
terceiro Estado no Brasil com ín-
dice mais elevado de adesão ao 
isolamento, a Paraíba fica atrás 
do Amapá que teve 48,05% e do 
Acre que tem 44,49%, 

A ocupação de leitos de UTI 
em todo o Estado é de 69%. Na 
Região Metropolitana de João 
Pessoa, área mais atingida pelo 
coronavírus, a ocupação chegou 
a marca de 84%. Já em Campina 
Grande a ocupação é de 67% e o 
Sertão registra 65%.

Devido ao novo montante 
de casos, a SES não detalhou os 
falecimentos registrados no bo-
letim diário desta quarta-feira. 
De acordo com a secretaria, os 
números são divulgados atra-
vés de sistemas oficiais de noti-
ficação que possuem um fluxo 

de alimentação e exportação de 
acordo com cada serviço de saú-
de e/ou coordenação de vigilân-
cia dos municípios. Sendo assim, 
alguns óbitos dos 35 registrados 
não foram informados, mas sim 
apenas identificados após a aná-
lise no sistema de informação. 

O boletim epidemiológico 
mostra uma curva crescente de 
falecimentos desde o dia 9 de 
maio. A faixa etária do maior nú-
mero de vítimas no stado nes-
te momento é a de maiores de 
80 anos somando 113 pessoas 
atingidas. Também foram con-
firmados 83 falecimentos entre 
70 e 79 anos, 83 também para 
pessoas entre 60 e 69 anos, 54 
pessoas entre 50 e 59 anos, 45 
falecimentos entre a população 
de 40 a 49 anos, 25 para os pa-
cientes na faixa etária de 30 a 39 
anos, oito pessoas entre 20 e 29 
anos e quatro entre 0 e 9 anos.  

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Errata
 
Ao contrário do que foi divulgado na edição de ontem, na página 7, que o "CRM 
encontra irregularidades e interdita Prontovida, em JP", não ocorreu a interdição da 
unidade de saúde. A equipe do Jornal A União retifica o erro e pede desculpas ao 
Hospital Prontovida e aos leitores. 

Pesquisa nacional com testes 
rápidos em 4 cidades da PB

Equipes iniciam hoje, em 
quatro cidades da Paraíba, a se-
gunda fase de uma pesquisa que 
pretende mensurar o tamanho da 
infecção por coronavírus no Bra-
sil. João Pessoa, Campina Grande, 
Patos e Sousa são as cidades que 
passarão por essa investigação, 
que vai até o sábado, e implica na 
administração de testes rápidos 
de detecção da covid-19.

Natacha Pereira, diretora de 
projetos da Tendência Pesquisa, 
de Campina (SP) – uma das em-
presas contratadas pelo Ibope 
para fazer o levantamento no 
país – assim como na primeira 
onda, esta nova fase aplicará 33 

mil testes.  Pesquisa integra um 
estudo da Universidade Federal 
de Pelotas (RS) e foi encomenda-
da pelo Ministério da Saúde com 
o objetivo de levantar o grau de 
imunização e de circulação do 
coronavírus. 

Como é a abordagem
Individualmente ou em du-

plas, os pesquisadores chegam às 
casas com máscaras higiênicas e 
crachás do Ibope onde há seus 
nome, foto e CPF. Buscam conta-
to com uma pessoa maior de 18 
anos e perguntam, à distância, 
se aceita participar da pesquisa. 
Se houver consentimento, o pes-

quisador recolhe os nomes dos 
integrantes da residência, põe no 
tablete e faz um sorteio para in-
dicar quem passar pelo teste rá-
pido de detecção do coronavírus.

Uma gota de sangue recolhi-
da em um dedo da mão destra. Se 
passam 15 minutos até o resulta-
do e, em caso positivo, todos da 
resideência passam pelo mesmo 
processo. Os dados vão para à 
base de dados da pesquisa nacio-
nal. O material e as informações 
só serão coletados após assina-
tura do termo de consentimento. 
Os casos positivos serão informa-
dos às Secretarias Municipais e 
Estadual de Saúde.
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Obras nas BR-230
Devido às fortes chuvas que caíram nos últimos dias, os 
trabalhos que o Exército vem realizando na rodovia, em 
Cabedelo, tiveram o ritmo reduzido. Página 8 Fo
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Exigência é que as pessoas fiquem em casa, saindo apenas para atividades essenciais, que deverão ser comprovadas

A partir de hoje os mora-
dores de toda a região metro-
politana de João Pessoa, que 
não cumprirem as medidas 
rígidas de isolamento social, 
previstas no decreto 40.289, 
estão sujeitos a punições. O 
principal objetivo dos blo-
queios sanitários instalados 
nos municípios de João Pes-
soa, Alhandra, Bayeux, Caapo-
rã, Cabedelo, Conde, Santa 
Rita, e Pitimbu é de convencer 
a população de retornar para 
as suas casas.  As autoridades 
públicas deverão priorizar a 
sensibilização e conscientiza-
ção da população.

A exigência é que as pes-
soas permaneçam em sua re-
sidência, saindo apenas para 
cumprir atividades essenciais, 
que deverão ser comprovadas 
aos órgãos de fiscalização. O 
secretário de desenvolvimen-
to urbano de João Pessoa, Zen-
nedy Bezerra, ressaltou que o 
sucesso do decreto vai depen-
der principalmente da colabo-
ração das pessoas. O objetivo 
do decreto é no sentido de 
restringir a circulação de veí-
culos e de pessoas. Não temos 
o objetivo de criar transtornos 
na vida dos pessoenses”, disse. 

Será permitido sair ape-
nas aqueles que se encaixam 
no que está previsto no decre-
to, como os profissionais de 
saúde, por exemplo e aqueles 
que precisam trabalhar em 
serviços essenciais, devendo 
apresentar um documento 

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

Após fase educativa, medidas 
mais rígidas passam a valer

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

de identificação funcional. 
Aqueles que precisam sair 
para o abastecimento de ali-
mentos, medicamentos ou 
consultas médicas, precisarão 
comprovar. “A gente vai exigir 
claramente que a pessoa apre-
sente uma declaração ou au-
todeclaração convincente que 
está dentro dessas previsões, 
caso contrário, terão que re-
tornar para as suas casas”.

Após os primeiros três 

dias de decreto, com objetivo 
de educar a população, a par-
tir de hoje os órgãos de fisca-
lização terão um papel fun-
damental de convencimento 
das pessoas, segundo explicou 
Zennedy Bezerra. O secretário 
enfatizou que o trabalho será 
de pedir para que as pessoas 
obedeçam o isolamento social. 
“Isso é importante para que a 
nossa vida possa voltar ao nor-
mal, ou novo normal, e para 

que a gente avance podendo 
em breve retornar com as ati-
vidades econômicas”, comen-
tou. 

Multas
De acordo com o que 

prevê o decreto estadual, as 
pessoas que descumprirem 
as orientações dos órgãos de 
fiscalização, poderão ser res-
ponsabilizadas de forma admi-
nistrativa, cível e econômica.  A 

punição, em último caso, varia 
de acordo com a gravidade, o 
risco e a situação econômica 
do infrator. 

A punição para quem des-
cumprir o decreto, está previs-
ta no Código penal, artigo 268, 
que diz:“Infringir determina-
ção do Poder Público, desti-
nada a impedir introdução ou 
propagação de doença conta-
giosa: detenção de um ano a 
um mês e multa”. 

Serviços essenciais
Em casos de profissionais 

que trabalham em serviços 
essenciais, será necessário 
apresentar um documento fun-
cional, que comprove. A popu-
lação em geral, que necessita 
de serviços como consulta mé-
dica, veterinária, ir ao super-
mercado, farmácias ou outra 
atividade prevista no decreto, 
precisará apresentar uma de-
claração, informando o local e 
o motivo do deslocamento. 

SituAçõES Em quE 
é pERmitidO SAiR 
dE cASA
n Deslocamento a uni-
dades de saúde para 
atendimento médico; 
n  Deslocamento para 
fins de assistência vete-
rinária; 
n  O deslocamento para 
o trabalho em atividades 
essenciais ou em estabe-
lecimentos autorizados a 
funcionar na forma dos 
decretos estaduais e mu-
nicipais vigentes;
n  circulação para a 
entrega de bens essen-
ciais a pessoas do gru-
po de risco; 
n  Deslocamento para a 
compra de materiais im-
prescindíveis ao exercício 
profissional; 
n  Deslocamento a quais-
quer órgãos públicos; 
n  Deslocamento para 
serviços de entregas; 
n  Entre outros previstos 
no decreto;

As medidas restritivas, segundo o decreto, afetam as cidades de João Pessoa, Alhandra, Bayeux, Caaporã, Cabedelo, Conde, Santa Rita e Pitimbu

Seguindo o decreto, objetivo é o de sensibilizar os condutores sobre a importância do isolamento social

Controle

detran atua para que veículos não 
circulem nas vias sem necessidade 

Seguindo delibera-
ção dos novos decretos 
do Governo do Estado, o 
Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-PB) 
participa, através dos 
agentes da Operação Lei 
Seca, dos bloqueios pla-
nejados para impedir a 
circulação de veículos 
em casos que não são 
considerados de extrema 
necessidade. A ação tem 
o intuito de diminuir a 
proliferação do novo co-
ronavírus na Paraíba.

Para isso, os agentes 
de trânsito e policiais 
militares lotados no ór-
gão foram convocados, 
mas com uma atuação 
exclusivamente no senti-
do de sensibilizar esses 
condutores sobre a im-
portância do isolamento 
social.

Segundo o major Ed-
milson Castro, coorde-
nador de Policiamento 
e da Lei Seca do Detran
-PB, “os agentes de trân-
sito não estão apreen-
dendo veículos, mas só 
orientando e tentando 

conscientizar a popula-
ção sobre a importância 
do isolamento social e 
de só sair de casa para 
casos de trabalho essen-

cial ou de extrema ne-
cessidade”.

Nesse serviço, estão 
operando 36 agentes de 
trânsito, divididos em 

três equipes de 12 servi-
dores, atuando em alguns 
pontos de bloqueios e 
rondas. O trabalho segue 
até o próximo dia 14.

Para esclarecer dúvi-
das da população sobre as 
novas medidas de isola-
mento social adotadas em 
João Pessoa e outros sete 
municípios da Região Me-
tropolitana, a Ouvidoria 
da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP) está dis-
ponibilizando uma linha de 
telefone para atendimento 
à população. Através do nú-
mero 162, questões especí-
ficas a respeito do desloca-
mento pelas vias da cidade 
ou serviços essenciais, por 
exemplo, podem ser sana-
das. Além deles, o portal 
da PMJP (www.joaopessoa.
pb.gov.br) disponibiliza a 
cartilha de perguntas e res-
postas sobre o isolamento 
rígido. O telefone estará 
funcionando de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 14h.

A página também dis-
ponibiliza um modelo de 
declaração de locomoção, 
que deve ser apresentado 
nas barreiras de fiscalização 
para comprovar que a pes-
soa está se deslocando por 
motivo absolutamente ne-
cessário. Para acessar a pá-
gina, o cidadão deve clicar 
neste link: http://jpcontra-
covid19.joaopessoa.pb.gov.
br/tire-suas-duvidas-sobre
-o-isolamento-restrito/.

A Controladoria Geral 
do Município (CGM), a Pro-
curadoria-Geral (Progem) 
e a Ouvidoria se reuniram 

para planejar o atendimen-
to nos casos de dúvidas so-
bre o respeito ao decreto 
mais rígido adotado des-
de esta segunda-feira (1°) 
para conter a propagação 
do vírus da covid-19. Após 
este período, está prevista 
a retomada das atividades 
econômicas na Capital e de-
mais municípios.

“Achamos importan-
te dar esta contribuição à 
população que ainda tem 
dúvidas sobre pontos espe-
cíficos do decreto. Sabemos 
que é uma situação atípi-
ca, um momento pelo qual 
nunca passamos e é natural 
que muitas pessoas ainda 
tenham dúvidas. O trabalho 
segue sendo feito de forma 
educativa para quem está 
em deslocamento, mas tam-
bém queremos auxiliar, atra-
vés da nossa Ouvidoria, para 
tirar as dúvidas”, afirmou a 
controladora-Geral do Mu-
nicípio, Regina Santos.

prefeitura tem canal 
para tirar dúvidas

Para ver o modelo de 
declaração acesse o QR Code

Foto: Marcus Antonius

Foto: Divulgação/Detran-PB
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00901/2019-CPL - 10.04.19

Alteração: Prorrogação de prazo.
 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUSÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE E AF ENGENHARIA LTDA, 
PARA PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS 
NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

 Aditivo contratual que entre si firmam a Prefeitura Municipal de São João do Tigre - Rua Pedro 
Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, CNPJ nº 09.074.592/0001-60, neste ato representada 
pelo Prefeito José Maucelio Barbosa, Brasileiro, Casado, Autonomo, residente e domiciliado na 
Rua José Quirino Filho, SN - Centro - São João do Tigre - PB, CPF nº 013.473.554-48, Carteira 
de Identidade nº 2.679.211 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e Af Engenharia 
Ltda - R Coronel Manoel Rafael, 155 - Centro - Monteiro - PB - CNPJ nº 07.242.420/0001-23, neste 
ato representado por Aroldo Cavalcante Morreira, Brasileiro, Solteiro, Proprietario, residente e do-
miciliado na Rua Coronel João Santa Cruz, 170, Centro - Monteiro - PB, CPF nº 021.371.054-46, 
Carteira de Identidade nº 14121977 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATADO, objetivando 
promover alteração ao contrato original, decorrente da licitação modalidade Tomada de Preços 
nº 00001/2019, no termos do Processo de Aditamento nº TP00001/2019-001.20; observadas as 
disposições contidas na legislação pertinente e no referido instrumento contratual, conforme as 
cláusulas e condições seguintes:

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO:
O contrato ora aditado tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO 

EM DIVERSAS VIAS URBANAS NA SETE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE E NOS 
DISTRITOS DE SANTA MARIA E CACIMBINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 
1052963-9/2018, MIN DAS CIDADES.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA:
A alteração contratual acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, justifica-

-se pela necessidade de: Dar continuidade a execução do objeto contratado - prorrogação de prazo.
 CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:
O prazo de conclusão dos serviços será prorrogado por mais: 12 (doze) meses, passando 

para 10/04/2021. 
 CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
CT Nº 00901/2019 - O PRESENTE TERMO ADITIVO, SE DAR EM VIRTUDE DO ATRASO NA 

LIBERAÇÃO DOS RECURSOS  POR PARTE DO GOVERNO FEDERAL E TAMBÉM PARA AGILI-
ZAR O ANDAMENTO DA OBRA TENDO EM VISTA UM PEQUENO ATRASO NO CRONOGRAMA 
DE INICIO DA REFERIDA OBRA.

 Subsistem firmes, inalterados e em pleno vigor, todas as demais cláusulas e condições esta-
belecidas no contrato original.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas) vias, o qual vai 
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

 São João do Tigre - PB, 10 de Abril de 2020.
 TESTEMUNHAS   PELO CONTRATANTE

 ___________________________________     _________________________________ 
                                                                            JOSÉ MAUCELIO BARBOSA
                                                                            Prefeito
                                                                             013.473.554-48
 
                                                                            PELO CONTRATADO
 
___________________________________     ___________________________________
                                                                            AF ENGENHARIA LTDA
                                                                            AROLDO CAVALCANTE MORREIRA
                                                                            021.371.054-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00005/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB,através da Comissão Permanente de 

Licitação - CPL, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que fará realizar às 08:30horas do dia 
19 de Junhode 2020, sessão pública com objetivo decontratação de empresa para execução dos 
serviços de construção de uma praça na sede no Município de São José de Piranhas – PB, confor-
me constam discriminados e quantificados no Edital e Anexos deste certame. 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 Leis.Os interessados 
poderão retirar o Edital e Anexos pelos meios virtuais disponíveis: E-mail: cplsaojosedepiranhas@
gmail.com e Site: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas-PB, em 03 de Junhode 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020

 OBJETO:Contratação de Empresa para serviço de requalificação de passarela de pedestres 
do povoado de Canaã, Município de Santa Rita/PB.

 A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através 
da Portaria nº 302/2019, de 17 de setembro de 2019, e observadas às disposições da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preço nº 005/2020, que 

objetiva:Contratação de Empresa para serviço de requalificação de passarela de pedestres do 
povoado de Canaã, Município de Santa Rita/PB; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a:

- C.P.B. CONSTRUTORA PAULO BORGES EIRELI 
CNPJ:18.604.375/0001-26
Valor: R$ 31.919,04 (trinta e um mil, novecentos e dezenove reais e quatro centavos)

Santa Rita - PB, 02 de junho de 2020.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB
NOTIFICAÇÃO A EMPRESA SÃO BENTO CONSTRUÇÕES LTDA.

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2012
ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO AO CONTRATO OBJETO: Construção 

de creche do Programa Pró-Infância no Município de Salgadinho-PB.
O MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa 

jurídica de direito público da Administração Direta, doravante denominada simplesmente CON-
TRATANTE, sediada a Rua José Maciel de Souza, nº 154, Centro, Salgadinho-PB, inscrita no 
CNPJ/MF n.º 08.881.666/0001-08, CONSIDERANDO QUE:

As pendencias oriundas do contrato da Tomada de Preço de nº 00005/2012 não foram sanadas; 
Já ouve várias reuniões com o respectivo proprietário da empresa acima citada SEM SUCESSO;  
Já ouve inúmeras tentativas por parte da prefeitura municipal junta a empresa na tentativa 

de retomada a obra da creche para sanar as irregularidades apontadas pela equipe do FNDE; 
Que já foi ajuizado uma Ação de Obrigação de Fazer.
RESOLVE:
Notificar a presente empresa SÃO BENTO CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o n° 09.356.377/0001-52, ora notificada, referente aTomada de 
Preço n°0005/2012, cujo objeto é a Construção de creche do Programa Pró-Infância no Município 
de Salgadinho-PB. 

Pelo não cumprimento das Cláusulas Contratuais acima descritas, haja vista não ser a primeira 
vez que a mesma não cumpre com as obrigações derivadas do respectivo contrato. 

DIANTE DISTO, 
Por meio da presente NOTIFICAÇÃO a empresa SÃO BENTO CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 09.356.377/0001-52, para quevenha a sanar 
as pendencias oriundas da execução da Construção de creche do Programa Pró-Infância no 
Município de Salgadinho-PB. E caso não venha ocorrer tais soluções das pendências apontadas 
pelo FNDE, poderá o Município de Salgadinho-PB, com base no Art. 87 da Lei Federal de Nº 
8.666/93, apresentar as sanções do referido artigo do dispositivo legal. 

A presente NOTIFICAÇÃO será publicada no Diário do Oficial do Município, assegurada a 
ampla defesa e contraditório à empresa NOTIFICADA, para no prazo de 05 dias uteis de manifestar 
acerca desta notificação, conforme art. 87, § 2o. 

Publique e Cumpra-se. 
Salgadinho-PB, 03 de Junho de 2020

Marcos Antônio Alves 
Prefeito Municipal 

CONSTRUTORA TRANSFORME EIRELI, CNPJ: 17.308.298/0001-02, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Operação 
paraHabitação de ResidencialMultifamiliar, situadona Rua Golfo de Califórnia, S/N,  – Loteamento 
Intermares, Lote “14B”– Cabedelo/PB.

CARTÓRIO FIGUEIREDO DORNELAS – REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE CABEDELO/PB

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)

A Ofíciala do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos termos do art. 
26 da Lei nº 9.514/97, INTIMAFERNANDO VILLAS BOAS e WAGNER VILLAS BOAS, portadores 
dosCPF nº 073.486.508-21 e 012.005.778-68, respectivamente, a comparecer a este Cartório, situado 
na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, Cabedelo/PB, entre as 09:00 e 12:00 horas (horário especial 
reduzido em função da pandemia de COVID-19), de segunda a sexta, no prazo improrrogável de 
15 (quinze) dias, a contar da publicação desde edital, para PAGAMENTO (purga da mora) dos 
valores devidos em atraso, bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das 
despesas legais, relativas a operação de alienação fiduciária que tem por objeto o imóvel situado 
na AVENIDA MAR VERMELHO, 252, APARTAMENTO 601, EDIFIICO PIEMONT, INTERMARES, 
CABEDELO/PB, objeto da matrícula 16.988 deste Cartório, sob pena de vencimento antecipado 
de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em seu favor do(a) credor(a) e imediata 
execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel. O débito em atraso, posicionado em 
17/03/2020, monta em R$ 72.014,79, acrescido de encargos contratuais até a data da presente 
intimação. O não pagamento do débito importará em consolidação da propriedade em favor do credor 
fiduciário, BANCO BRADESCO S/A, tudo conforme determina a Lei 9.514/97.Dado e passado nesta 
cidade de Cabedelo/PB, em08/05/2020. Oficial.

C O N V I T E
Ficam convocados todos os Empresários de Sousa, e região a participarem da reunião que se 

realizará em 19/06/2020, a partir 19h30min, na sala da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), na Rua
Lafayete Pires Ferreira, nº 07, no Centro da cidade de Sousa, cuja pauta será a seguinte:
Pauta:
1. Inicio das negociações com o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Serviços de Sousa 

e Região, visando celebrar e firmar Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho ano base 2020/2021.
Sousa, PB, 03 de Junho de 2020.

Francisco das Chagas Santana de Medeiros
Presidente

MIRIRI ALIMENTOS E BIOENERGIA S.A. CNPJ/MF: 09.090.259/0001-45. EDITAL DE CON-
VOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os Srs. Acionistas 
a participarem da AGE, que será realizada no dia 15/06/2020, às 9h, na sede social da empresa, 
situada na Fazenda Miriri, Zona Rural de Santa Rita/PB, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: a) a ampliação do objeto social da companhia e consequente alteração do artigo 3º do 
Estatuto Social; b) Consolidação do Estatuto Social; c) Outros assuntos de interesse da sociedade. 
Santa Rita, 01 de junho de 2020. Gilvan Celso Cavalcanti de Morais Sobrinho – Diretor Presidente.

A 3C ENGENHARIA LTDA-ME, torna público que recebeu da SEMAM-SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE a LICENÇA DE OPERAÇÃO N.112/2020, para fabricação de asfalto a frio em betoneira, 
situada na Av. Maria Leopoldina do Egito, Quadra n.207 – Lote – 0216 – DISTRITO INDUSTRIAL 
DE MANGABEIRA – Município de João Pessoa - Paraíba

Vítima saiu para entregar lanches pedidos por telefone quando sofreu a tentativa de assalto em João Pessoa

Polícia prende suspeitos de 
tentar matar comerciante
Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

Medicamentos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal estavam sendo transportados em uma mochila por um motociclista que tentou fugir

Com os suspeitos, os policiais apreenderam um fuzil, munições e maquineta

A Polícia Militar pren-
deu, em tempo recorde na 
manhã de ontem, dois sus-
peitos de tentarem matar a 
tiros um comerciante de 29 
anos, na noite anterior, no 
bairro do Alto do Mateus, em 
João Pessoa. Com a dupla, 
os policiais apreenderam 
um rifle, maconha, balança 
de precisão e mais de cin-
quenta munições de calibres 
diferentes, além de uma ma-
quineta. A dupla, de 30 e 20 
anos, já tem passagens por 
tráfico de drogas e um de-
les ainda estava cumprindo 
pena alternativa.

O cabo Weldson, que 
participou da operação para 
prender os suspeitos, disse 
que a vítima estava em sua 
casa, onde também funcio-
na uma lanchonete, recebeu 
pedido de um lanche por te-
lefone, que deveria ser entre-
gue na rua Comerciante José 
Francisco da Silva. Pessoal-
mente foi fazer a entrega. 

O militar disse que no 
local, Samuray, como ele é 
conhecido, recebeu a infor-
mação de que ninguém ti-
nha pedido lanche naquele 
endereço e quando deixava 
o local, presenciou dois ho-
mens saindo de um matagal, 
no Campo do Barrão, arma-
dos e anunciando o assalto. 
“Samurai tentou fugir, mais 

foi alvejado com seis tiros”, 
explicou o policial.

Segundo o tenente-coro-
nel Cristovão Lucas, coman-
dante do 1º BPM, com a infor-
mação da tentativa de assalto 
contra o comerciante, guarni-
ções da PM e também do des-
tacamento do Alto do Mateus 
passaram a diligenciar e, na 
manhã de ontem, conseguiram 
chegar aos suspeitos.

Lucas disse que a respos-
ta ao crime foi dada através 
de informações recebidas pe-
los policiais que atuam no po-
liciamento do bairro. “Na ma-
nhã de hoje, na continuidade 
das diligências para prender 
os autores do crime, o cabo 
Weldson recebeu informa-
ções sobre a localização dos 
suspeitos, fez buscas e conse-
guiu prendê-los”, disse.

Os dois foram presos em 
casas de familiares, no Alto 
do Mateus. Eles já foram re-
conhecidos pela vítima. Um 
deles cumpria medida alter-
nativa no quartel do Corpo 
de Bombeiros, mas havia dei-
xado de comparecer. O caso 
foi levado para a Delegacia 
de Crimes Contra Pessoa, na 
Central de Polícia, no Geisel. 

Apesar de ter sofrido vá-
rios disparos, existe a infor-
mação de que a vítima con-
tinua internada no Hospital 
de Emergência e Trauma, em 
João Pessoa e seu estado de 
saúde é considerado regular, 
mas inspira cuidados. 

Controlado

Antibióticos e remédios para disfunção 
erétil seriam vendidos por ambulantes

Uma grande quantida-
de de medicamentos sem 
comprovação de origem foi 
apreendida pela Polícia Rodo-
viária Federal, em João Pes-
soa. No levantamento ficou 
constatado que se tratava de 
antibióticos e remédios para 
disfunção erétil e que seriam 
revendidos para ambulantes 
e feirantes da Capital. Todo o 
produto estava sendo trans-
portado na mochila de um 
motociclista que tentou fugir 
da abordagem policial. 

A apreensão aconteceu 
no final da manhã de ontem 
(3), no município de Ba-
yeux, Região Metropolitana 

de João Pessoa. Foram con-
tabilizados 2.900 unidades 
de medicamentos diversos, 
entre os quais Amoxicilina, 
Nimesulida, dipirona, Citrato 
de Sildenafila, entre outros.

Segundo as informações, 
os policiais rodoviários fede-
rais deram ordem de parada 
a um motociclista nas pro-
ximidades da Unidade Ope-
racional da PRF em Bayeux, 
na BR 230, que desobedeceu 
e empreendeu fuga, saindo 
da rodovia e adentrando o 
bairro de Manguinhos, em 
Bayeux. Ao abordar o motoci-
clista, um homem de 35 anos, 
foi solicitado que entregasse 

a mochila que carregava para 
ser revistada, sendo que ele 
tentou entregá-la para um 
terceiro que passava pelo 
local, o que foi impedido pe-
los policiais. Ao abrir a bolsa 
foram localizados diversos 
medicamentos sem compro-
vação de origem, sendo que 
muitos deles eram remédios 
que necessitam de receita 
médica para a comercializa-
ção, inclusive antibióticos. 

O homem não informou 
como conseguiu o material. 
Disse aos policiais apenas que 
repassaria os medicamentos 
para ambulantes e feirantes 
que revenderiam esses remé-

dios sem qualquer prescrição 
médica na região da grande 
João Pessoa. 

A automedicação ou a 
prescrição de medicamentos 
de forma indevida coloca em 
risco a saúde das pessoas, 
principalmente em se tratan-
do de remédios controlados, 
como por exemplo, os anti-
bióticos. O homem foi detido 
e encaminhado à Polícia Civil 
juntamente com o todo ma-
terial apreendido. Entre as 
hipóteses para a origem da 
carga estão o desvio, furto ou 
roubo de medicamentos de 
farmácias, bem como roubo 
de cargas de remédios.

Foto: PRF

Foto: PMPB



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 4 de junho de 2020

Pesquisador do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde da UEPB revela que projeto já caminha para a fase de testes

A vacina contra o co-
ronavírus é uma realidade. 
Quem garante é o pesquisa-
dor Roberto Carlos Júnior, 
do Núcleo de Tecnologias Es-
tratégicas em Saúde (Nutes) 
da  Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), que integra 
a equipe do professor Jorge 
Kalil, uma das referências na 
área. Ele foi escolhido para 
gerenciar o projeto de pes-
quisa da vacina contra a co-
vid-19, mediante uma parce-
ria entre a UEPB e a USP.

De acordo com Rober-
to Carlos Júnior, a pesquisa 
já está chegando à segunda 
fase.  “Já estamos na migra-
ção de fase, a fase dois, que  
envolve alguns testes. Mas 
não posso entrar em muitas 
nuances, pelo fato do sigilo. 
Entretanto, já temos uma 
data estipulada. Mas como a 
gente está trabalhando com 
muita prudência, e quer pas-
sar uma data real, a gente 

está esperando fazer mais 
alguns testes. O que eu pos-
so dizer é que a vacina é uma 
realidade e a gente já está 
vendo isso aqui no Laborató-
rio”, comemorou o pesquisa-
dor paraibano.

O pesquisador explica 
que a equipe de pesquisa-
dores da qual faz parte está 
estudando as datas para a 
realização dos testes, que 
vão revelar a eficácia da vaci-
na contra o coronavírus. “Os 
testes vão começar em breve. 
A gente está fechando essa 
questão de datas”, ressaltou. 
Ele esclareceu que a vaci-
na será testada em pessoas 
saudáveis. “A gente inocula a 
vacina no paciente e analisa 
qual a resposta dele. A análi-
se que a gente faz é se ele de-
senvolveu anticorpos que é a 
parte da defesa contra o ví-
rus da SarsCov2”, esclareceu.

O passo seguinte, segun-
do o pesquisador do Nutes, 
será a produção da vacina 
em escala nacional. Ele avalia 
como necessária a parceria 

entre a UEPB e a Universida-
de de São Paulo. “Eu avalio 
essa parceria como neces-
sária. No momento de união 
a gente tem que unir forças. 
Essa união veio para trazer 
força. Eu fiz a entrevista e vi-
ram que eu tinha o perfil que 
eles queriam para gerenciar 
o projeto.  A gente vê que a 
união entre diversos estados 
está trazendo força na pro-
dução. E nossa preocupação 
maior é o bem da população. 
A gente sabe que só existem 
duas soluções: ou vacina ou 
medicamento. Então a gente 
está trabalhando empenha-
do, e essa parceria foi exce-
lente para uma solução do 
problema”, concluiu Roberto 
Carlos Júnior.

Natural do município 
de Sousa, Roberto Carlos é 
aluno do Mestrado de Tecno-
logias em Saúde, ele está no 
Laboratório da Faculdade de 
Medicina da Universidade de 
São Paulo. O laboratório fica 
localizado no Instituto do 
Coração.

Chico José 
chicodocrato@gmail.com

Paraibano integra equipe que 
estuda vacina contra covid-19

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Muito vem me incomodando uma narra-
tiva que vem reproduzindo os minimizadores 
da pandemia: a tal comemoração pelo núme-
ro de casos recuperados. Vira e mexe alguém 
coloca nos grupos de whatsapp notícias sobre 
casos recuperados e diz algo como: “Isso a 
imprensa não mostra” ou “Por que a Globo só 
fala de mortos e não fala dos curados?”.

A resposta a essa pergunta é extrema-
mente simples. O vírus SarsCov 2 é auto-li-
mitado. O que isso quer dizer? Quer dizer 
que quando ele entra no nosso corpo, ele já 
tem data pra ir embora. O desafio é sobre-
viver até essa data. Se você sobrevive até o 
dia dele morrer, você é automaticamente um 
caso recuperado. 

Por que uma coisa que acontece de 
forma automática com todos os pacientes 
que sobrevivem teria que virar manchete de 

jornal? Na verdade, quando um jornalista 
noticia os recuperados, ele dá a entender à 
população leiga que a cura foi algo conquis-
tado ou conseguido com algum tipo de tra-
tamento. Canso de ver pessoas usando esse 
argumento para defender a hidroxicloroqui-
na, por exemplo. “Milhões já se recuperaram 
no mundo.” 

Vamos fazer as contas. O vírus leva 2 a 
14 dias para se manifestar no organismo, 
para apresentar sintomas. Alguns casos não 
chegam a apresentar em momento algum. 
Quem apresenta sintomas, passa de 14 a 
40 dias sofrendo um processo de resposta 
imune e inflamatória complexo, de gravida-
de variável de pessoa pra pessoa, que pode 
incluir fibrose pulmonar, vasculite, podendo 
chegar à falência de múltiplos órgãos e mor-
te nos casos mais graves. Somando a maior 

incubação possível (14 dias) com o tempo 
mais longo de sintomas descrito (30 a 40 
dias), nós encontramos um tempo máximo 
de 50 a 60 dias para eliminar completamen-
te o vírus do organismo, porém a média é 
14 a 28 dias. Esse é o número de dias que 
um paciente precisa sobreviver até o vírus ir 
embora naturalmente e ele ser considerado 
curado. Se a pandemia começou há 5 meses 
e já infectou 6 milhões e meio de pessoas, e, 
desses, “só” morreram 380 mil, nada mais 
natural que já tenhamos mais de 3 milhões 
de recuperados. 

Dar notícias sobre recuperados pelo co-
ronavírus é o mesmo que você noticiar que 
um ônibus com 48 pessoas dentro capotou 
e comemorar porque 30 sobreviveram. Na 
verdade, 18 pessoas morreram no acidente. 
Os trinta foram os que aguentaram tudo e 

chegaram ao final do acidente vivos. Não 
tiveram o poder de fazer nenhuma interfe-
rência ou interromper o curso do acidente. E 
obviamente melhor mesmo seria que ações 
tivessem sido realizadas (estradas melhores, 
menos sobrecarga nos motoristas, etc) para 
que nem tivesse havido acidente nenhum. 

Seria uma maravilha que todos nós 
sobrevivêssemos aos 14 a 28 dias de vida do 
vírus, mas, mesmo que isso acontecesse, não 
poderíamos dar todo esse crédito a nenhum 
medicamento, terapia ou Política Pública e 
sim a cada sistema imune individual. 

O papel dos gestores públicos é impor-
tantíssimo para impedir que o vírus alastre e 
para ajudar no suporte aos que já estão doen-
tes, precisando de internação e ventilação 
mecânica, mas não se pode colocar número 
de recuperados como mérito deles.

Contaminados x curados: como se dá o processo?

Emmanuelle Lira Cariry 
Médica pediatra e professora paraibanaArtigo

Segundo Roberto Carlos, depois dos testes, próxima fase será a produção da vacina em escala nacional

Foto: Arquivo Pessoal

O Hospital Estadual 
de Emergência e Trau-
ma Senador Humberto 
Lucena, na capital parai-
bana, registrou queda de 
acidentes de trânsito por 
carros, motos, bicicletas, 
ônibus e pedestres nos 
meses de distanciamen-
to social, em comparação 
com o mesmo período no 
ano passado. Além disso, a 
Polícia Rodoviária Federal 
informou que, devido ao 
isolamento social, o fluxo 
de veículos diminuiu e não 
há registros de aumento 
nas infrações.

De acordo com dados 
do Hospital de Trauma de 
João Pessoa, de 10 de março 
a 27 de maio de 2019 foram 

registrados 1.706 acidentes 
de moto, 220 atropelamen-
tos, 176 acidentes de au-
tomóvel, 140 envolvendo 
bicicletas e 3 acidentes de 
ônibus. No mesmo período 
esse ano, meses referentes 
ao isolamento social de-
vido à pandemia do novo 
coronavírus, o Trauma de 
JP contabilizou 1.240 aci-
dentes de moto, 119 atro-
pelamentos, 114 acidentes 
de automóvel, 84 com bi-
cicletas e 02 acidentes de 
ônibus.

Segundo Keilla Melo, 
inspetora da Polícia Rodo-
viária Federal, não há ve-
rificação de aumento nos 
números de multas rela-
cionadas ao excesso de ve-
locidade. Ela ainda destaca 
que, devido a pandemia 
e o isolamento social, a 

quantidade de veículos em 
circulação nas rodovias do 
Estado reduziu.

A Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana de João Pessoa (Se-
mob) orienta que os con-
dutores em geral se mante-
nham atentos ao trânsito e 
respeitando as normas do 
código em vigência, caso 
precisem sair durante o 
período de distanciamen-
to social. “O fato de haver 
um menor fluxo na cidade 
tem causado uma falsa im-
pressão de segurança no 
afrouxamento de alguns 
cuidados por parte dos 
condutores, mas o risco 
de acidente mantém-se o 
mesmo. É preciso ter cui-
dado para preservar sua 
vida e a do próximo”, infor-
mou o órgão.

Acidentes seguem em queda 
nas rodovias paraibanas
Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Denúncias

MP-Procon faz fiscalização
 e fecha estabelecimentos

O Programa de Prote-
ção e Defesa do Consumi-
dor do Ministério Público 
da Paraíba (MP-Procon) e 
a Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP) rea-
lizaram, ontem, uma fis-
calização para averiguar 
denúncias encaminhadas à 
Ouvidoria do MPPB sobre 
o descumprimento das me-
didas de isolamento social, 
estabelecidas por decretos 
estadual e municipal, em 
decorrência da pandemia 
da covid-19.

As denúncias encami-
nhadas à Ouvidoria diziam 
que dois estabelecimentos 
estavam funcionando nor-
malmente, apesar de não 
integrarem o rol de servi-
ços essenciais. A equipe de 
fiscais do MP-Procon, do 

Procon João Pessoa e da 
Guarda Municipal de João 
Pessoa foi até os locais e 
fechou um bar e restauran-
te localizado no bairro do 
Bessa e uma serralharia, no 
bairro da Torre.

Os proprietários foram 
chamados e orientados pe-
los fiscais sobre a impor-
tância do cumprimento do 
isolamento social e do não 
funcionamento de serviços 
não essenciais para conter 
o contágio do novo coro-
navírus. Eles foram noti-
ficados pelo Procon-JP e 
assumiram o compromisso 
de suspenderem as ativi-
dades, enquanto estiverem 
em vigor as medidas sani-
tárias, de maneira a evitar 
aglomeração de pessoas.

Os promotores de Jus-

tiça Francisco Glauberto 
Bezerra e Francisco Berg-
son (diretor e vice-diretor 
do MP-Procon, respecti-
vamente), disseram que 
o objetivo da fiscalização 
é garantir a segurança e a 
saúde da população. Eles 
também destacaram a im-
portância da participação 
da população nesse traba-
lho, inclusive, ao denuncia-
rem os casos de descum-
primento dos decretos.

Ouvidoria
O usuário pode enca-

minhar denúncias, críti-
cas, elogios e dúvidas para 
a Ouvidoria (ouvidoria@
mp.pb.gov.br) ou acessar o 
formulário eletrônico, pelo 
endereço: https://ouvido-
ria.mppb.mp.br/.
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Um dos motivos principais para a decisão é a situação de emergência provocada pela pandemia de covid-19

O Instituto Federal 
da Paraíba optou por não 
aderir ao Sistema de Sele-
ção Unificada (Sisu) para 
o preenchimento das va-
gas em cursos de gradua-
ção no segundo semestre 
de 2020. A decisão foi 
comunicada por meio de 
uma resolução e leva em 
consideração a situação 
de emergência provocada 
pelo novo coronavírus, as 
dificuldades de gerencia-
mento do processo de ma-
trícula por meio do Sisu e 
cumprimento do seu cro-
nograma de execução.

As mais de mil vagas 
ofertadas para o segundo 
semestre de 2020 serão 
preenchidas por meio de 
um processo seletivo ins-
titucional que deverá ter 
seu edital previsto para 
ser publicado em breve.

De acordo com o Dire-
tor de Educação Superior, 
Geísio Vieira, uma seleção 
própria se faz necessária 
nesse momento de pande-
mia em que os servidores 
técnico-administrativos 
estão trabalhando de for-
ma remota e os estudantes 
não podem se deslocar até 
a instituição para a entre-
ga física dos documentos 

IFPB não vai aderir a Sisu 
como processo de seleção

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

exigidos para a matrícula 
do Sisu.

“Um processo seletivo 
próprio vai facilitar em di-
versos aspectos. Um deles 
é a definição de um crono-
grama regional, de acordo 
com as nossas particula-
ridades”, afirmou Geísio 
que destaca também que o 
candidato poderá concor-

rer com as notas dos três 
últimos Enem, benefician-
do um maior número de 
alunos.

“O processo de seleção 
se dará de forma virtual, 
por meio de um sistema 
produzido pela Diretoria 
Geral de Tecnologia da In-
formação do IFPB. O aluno 
não terá a necessidade de 

sair de casa para entregar 
a documentação, só neces-
sitando essa entrega física 
para validação quando re-
tornarmos nossas ativida-
des presenciais, o que irá 
garantir a segurança do 
próprio aluno e do servi-
dor técnico-administra-
tivo”, destacou o diretor 
Geísio.

A pró-reitora de Ensi-
no, Mary Roberta Marinho, 
afirmou que a decisão visa 
beneficiar um maior núme-
ro de estudantes, uma vez 
que neste período de pan-
demia, parte dos candida-
tos não teria condições de 
obter os documentos ne-
cessários à sua matrícula, 
sobretudo os participan-

tes de cotas. “Desta forma, 
teremos mais tempo para 
preparar o processo de 
matrícula com recebimen-
to de documentos on-line. 
Temos capacidade técnica 
para desenvolver processo 
seletivo próprio conforme 
experiência do Processo 
Seletivo dos Cursos Técni-
cos”, lembrou a pró-reitora.

Segundo a direção de Educação Superior do Instituto, os estudantes não podem se deslocar até estabelecimento de ensino para a entrega física dos documentos exigidos para a matrícula do Sisu

Foto: Roberto Guedes

Durante essa sema-
na, a Autarquia Especial 
Municipal de Limpeza 
Urbana (Emlur) promo-
ve uma campanha edu-
cativa nas redes sociais 
para celebrar a Semana 
do Meio Ambiente desse 
ano. Com o tema ‘Emlur 
e você, juntos em defe-
sa do Meio Ambiente’, a 
iniciativa terá uma sé-
rie de vídeos animados 
em ‘Motion Graphics’, 
um a cada dia, explo-
rando diferentes tópi-
cos sobre 
re s í d u o s 
sólidos e 
cuidados 
com o 
meio am-
biente.

“A Se-
mana do 
Meio Am-
biente da 
Emlur é 
um con-
vite à reflexão para os 
órgãos públicos, enti-
dades e cidadãos sobre 
a nossa contribuição 
diária para a preserva-
ção do meio ambiente. 
Para despertar essa 
consciência, as equipes 
de Educação Ambien-
tal e de Comunicação 
elaboraram um mate-
rial leve e agradável”, 
afirmou Lucius Fabia-
ni, superintendente da 
Emlur.

Os vídeos abordam 
temas como ‘Meio Am-

biente e resíduos só-
lidos’, focando na pro-
blemática do descarte 
de resíduos inadequa-
do em vias públicas, 
terrenos e leito de rios. 
Tem também os vídeos 
que tratam do ‘consu-
mo consciente’ e ‘reu-
tilização e reciclagem’. 
Os cuidados em época 
de pandemia também 
são abordados, refor-
çando a importância do 
descarte adequado de 
materiais infectantes. 

O últi-
mo vídeo 
trás uma 
a m o s t r a 
dos ser-
viços da 
Emlur.

“Essa 
c a m p a -
nha foi 
p e n s a d a 
de acor-
do com 

a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e é 
também uma das ações 
do Plano Municipal de 
Resíduos Sólidos de 
João Pessoa. Nesse mo-
mento de pandemia, a 
Emlur fortalece o seu 
canal informativo para 
orientar a população 
sobre a importância de 
temas como o descarte 
correto, a redução de 
consumo e a recicla-
gem”, enfatizou Giovana 
Formiga, coordenadora 
de Educação Ambiental.

Emlur faz campanha  
para Meio Ambiente

Mesmo com redução no ritmo, as obras continuam sendo feitas por 60 trabalhadores e não haverá atraso na entrega dos serviços

Foto: Marcus Antonius

Terraplanagem

Chuvas desaceleram o andamento 
das obras na BR-230, em Cabedelo

As chuvas constantes 
que têm caído na grande 
João Pessoa provocaram 
queda no ritmo das obras 
de construção dos quatro 
viadutos da BR-230, no 
município de Cabedelo. A 
informação foi confirma-
da pelo coronel Diógenes 
Vasques, comandante do 
1° Batalhão de Engenha-
ria de Construção Civil, 
responsável pela execu-
ção da obra. “O serviço de 

terraplanagem que estava 
sendo feito não combi-
na com esse período, por 
isso liberamos uma parte 
do pessoal, retornaremos 
com toda a equipe ainda 
na primeira quinzena de 
junho”, disse.

Cerca de 60 homens 
continuam trabalhando 
nos setores administrativo 
e operacional. Nas obras 
está sendo feito o que é 
permitido no momento, 
como explica o coronel. 
“Estão sendo instaladas 
escamas de concreto ar-

madas nas laterais dos 
viadutos e estão sendo 
adiantados também os 
processos de licitação. Co-
meçamos os trabalhos no 
início de maio e só largare-
mos quando estiver tudo 
pronto”, assegurou.

A diminuição no fluxo 
da obra já estava prevista 
e não irá interferir no pra-
zo de entrega, prevista em 
sua totalidade para maio 
de 2022. “Nós já contamos 
com essa redução de força 
de trabalho no período das 
chuvas, por isso mante-

remos o nosso calendário 
com a entrega da primeira 
parte da obra já no próxi-
mo ano”. No primeiro mo-
mento serão entregues os 
quatro viadutos e terceira 
faixa da BR-230 e na fase 
final passarelas e calçadas 
serão acrescentadas ao 
longo do trecho que vai do 
KM 2 ao KM 10 da rodovia.

O coronel prevê ainda 
que a força total da obra 
aconteça a partir do mês de 
agosto. “Quando teremos 
cerca de 150 homens traba-
lhando e todos os setores”. 

Laura Luna
lauraragao@gmail.com 

Essa campanha foi 
pensada de acordo com 
a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e é 

também uma das ações 
do Plano Municipal de 
Resíduos Sólidos 



Lei Aldir Blanc
Senado vota hoje a Lei de Emergência Cultural; segundo o gestor 
da Secult, Damião Ramos Cavalcanti, impacto financeiro na PB é 
aproximadamente de R$ 43 milhões. Página 11
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Jornalista Ricardo Oliveira lança sua primeira antologia de 
ficção, ‘Eu Te Filmei e Isso Não Fez de Mim um Cineasta’, 
cujas vendas iniciais do e-book ajudarão as famílias em 
situação de risco durante a pandemia

Lançando seu primeiro 
livro de ficção, o jorna-
lista Ricardo Oliveira 
desengaveta um anti-

go projeto durante esta qua-
rentena: Eu Te Filmei e Isso 
Não Fez de Mim um Cineasta 
já pode ser encontrado em 
formato de e-book no site da 
Amazon. O novo projeto tam-
bém traz um propósito social: 
todas as vendas realizadas no 
mês de junho serão revertidas 
à organização Visão Mundial, 
como proposta para auxílio 
de famílias em situação de ris-
co durante a pandemia.

Oliveira já publicou ou-
tros dois livros: Blogs: Cultura 
Convergente e Participativa 
(Marca de Fantasia, 2010) e 
O Futuro do Conteúdo (e-book 
independente, 2019), além de 
manter o blog Diversitá desde 
2007. Entretanto, o novo pro-
jeto significa um marco em 
relação aos novos horizontes 
explorados, que foram revisa-
dos para esse lançamento. “O 
livro estava guardado há um 
bom tempo. Tem textos nele 
que foram escritos há mais de 
10 anos, outros que tem uns 
seis ou sete anos. Esta foi a 
segunda vez que retomei esse 
projeto, porque na primeira 
eu ainda não estava satisfeito 
com a quantidade de material 
e ainda não se tinha a cultu-
ra de leitura dos e-books tão 
forte quanto hoje, que existe a 
possibilidade mais facilitada 
para a autopublicação no sis-
tema da Amazon, por exem-
plo”, comenta o autor.

O escritor paraibano 
percebeu que não retomaria 
o projeto para uma possibili-
dade de um livro mais robus-
to. “Era uma produção que 
seguia o fluxo de pensamen-
tos muito rápido e isso foi im-
portante para o tratamento 
do texto. Nessa segunda re-
visão, eu reeditei todos os es-
critos para que fizessem mais 
sentido no meu sentimento 
de hoje em dia. Esse olhar foi 
superimportante porque um 
dos textos é contextualizado 
no meio das manifestações 
de 2013, quando eu estava 
em São Paulo em uma viagem 
de trabalho, mas que fala so-
bre distanciamento e se pas-

sa no meio daquele turbilhão 
que ainda ressoa no mundo 
de hoje de um jeito interes-
sante”, aponta. 

Na época em que co-
meçou a escrever, o projeto 
não se destinava a um livro, 
como explica Ricardo, mas 
era pensado para seu blog. 
Antes com o sonho de se tor-
nar diretor de cinema, atual-
mente o jornalista se realiza 
na literatura, mas reforça a 
influência da Sétima Arte em 
suas produções e vida pes-
soal. “Às vezes, há influência 
mais direta, tem diretores e 
filmes mais mencionados no 
decorrer do livro, mas, no ge-
ral, é algo do cinema enquan-
to uma parte da minha vida 
mesmo. Quando escrevia eu 
atuava como jornalista cultu-
ral, redigia crítica de cinema, 
então é algo que faz muito 
parte da minha vida e é fácil 
fazer essa relação”. 

Um dos focos na sua 
criação literária, aponta o au-
tor, é a criação de sensações 
visuais no decorrer do texto. 
“O mais frequente é um sen-
timento do clima de filmes 
que gostava muito na época, 
como Amor à Flor da Pele, 
Amores Expressos e 2046”. O 
sentimento, como comenta 
Oliveira, é em relação aos re-
lacionamentos: “gosto muito 
dos filmes de Wong Kar-Wai 
e quando olho para o todo, 
percebo que estava sendo 
muito mais influenciado do 
que imaginava”, brinca.

Eu Te Filmei e Isso Não 
Fez de Mim um Cineasta é um 
marco para a carreira do jor-
nalista. Ele é a representação 
da nova percepção de não 
querer se tornar um diretor 
de cinema. “Tenho roteiros 
e outros projetos relaciona-
dos a cinema, mas percebi 
que não quero mais fazer 
isso. Sempre escrevi mais do 
que filmei e acredito que faça 
muito mais sentido que eu 
continue fazendo isso”.

A época marcada pelo 
desejo de adolescência tam-
bém passava por influências 
como do diretor e amigo Ar-
thur Lins, com quem compar-
tilhava ideias e adianta ser 
bastante estimulado pelo ci-
neasta de seguir com os pro-
jetos. “Mas não quero mais, e 
acredito ainda que o título do 
livro meio que já resolve isso 
pra mim. É uma obra muito 
simbólica porque sinto que 
esse material precisava ser 
publicado”. Ricardo Oliveira, 
que entrou em contato com 
alguns amigos da área de li-
teratura – como Lau Siqueira 
e Tiago Germano – para con-
ferência de seu material, diz 
ter recebido suporte para a 
realização da publicação. “Eu 
sou muito grato a eles por 
isso e estou muito feliz com 

esse projeto, que significa um 
passo importante”.

O marco de seu primei-
ro livro de ficção representa 
também uma nova fase literá-
ria: o escritor revela que está 
em fase de produção de seu 
primeiro romance, ainda sem 
título, que pretende lançar 
ainda neste ano ou, no máxi-
mo, no ano que vem.

‘Trilogia do Antes’
O período de isolamento 

social tem sido, para Ricar-
do Oliveira, uma motivação 
criativa para seus projetos. 
“Tenho visto filmes, lido e es-
crito bastante”.

Em uma nova rotina, 
com a dinâmica de trabalho 
voltada para o home office, 
ele conta ter ganhado mais 
tempo livre para investir em 
novos projetos, e tem se dedi-
cado ao novo romance. “Par-
ticipei de uma oficina de es-
crita com Débora Ferraz  que 
me ajudou muito”.

Entre indicações de fil-
mes, ele segue na estética 
explorada no livro de contos, 
e destaca seus preferidos. “A 
trilogia do Antes (Antes do 
Amanhecer, Antes do Pôr do 
Sol e Antes da Meia-Noite) 
também tem esse clima que 
gosto muito e que acho que 
tem a ver com o isolamento 
e com essa época de Dia dos 
Namorados”, comenta.

Ricardo reforça a temáti-
ca da data comemorativa do 
dia 12 de junho como o me-
lhor período para o lançamen-
to dos minicontos. “O livro se 
refere a esse romance fora de 
moda e que ninguém escre-
ve mais, ninguém se declara 
mais para as pessoas, há pou-
quíssimas músicas românti-
cas ou sobre relacionamentos 
mais à moda antiga, e acredito 
que esse sentimento é muito 
legal para resgatar”.

Produtivo na quarentena, 
o primeiro passo do jornalista 
foi o ajuste do livro de mini-
contos e engatar a primeira 
narrativa longa. “É um roman-
ce pós-apocalíptico”, adianta. 
Ironicamente, o novo projeto 
foi iniciado anteriormente à 
disseminação do covid-19, 
mas para ele, esse momento 
trouxe o pensamento inevitá-
vel do que está acontecendo 
no Brasil atualmente.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

 Tenho roteiros e outros 
projetos relacionados a 

cinema, mas percebi que 
não quero mais fazer isso. 

Sempre escrevi mais do que 
filmei e acredito que faça 
muito mais sentido que eu 
continue fazendo isso 

Pequenas histórias da coletânea refletem a 
influência da Sétima Arte nas produções e na 
vida pessoal do jornalista paraibano, que 

prepara seu primeiro romance longo

Foto: Isabella Diniz/Divulgação

Confira minicontos do livro:

Teu olhar de cinema sueco

Levava a sério e perseguia todo dia teu sorriso, para guardar de um 
jeito que não se esqueça, não adormeça no fim da graça, no curso errado 
do que costumamos crer. Habituei-me a compreender – teu sorriso – não 
como acaso ou como algo que aguardo por agora e sempre, mas da forma 
que se deve, em constância que não se dilui, que não se perde em meio às 
tensões dramáticas do teu olhar de cinema sueco, em preto e branco, do 
século passado.

Se Bergman visse o teu sorriso, faria as comédias de Woody Allen.

Valsa doce, piano leve

Eu me calei naquela tarde de segunda e isso fez muito bem a você. 
Não havia minha voz, orquestra ou banda: fiz daquele instante meu clube 
do silêncio particular. Você me puxou para uma dança sem partitura, pois 
já não há música. Então dancei descompassado junto à sua respiração e 
quando ficou sem ar, sem chão, teu pulmão saltou contra a parede e que-
brou aquele vácuo.

Respirou pela metade, me olhou com as bochechas rosadas e pediu 
uma valsa doce, um piano leve, um violoncelo tenso.

Dançou, me levando onde queria, mesmo que dissesse não querer. Can-
tou com os olhos duas lágrimas azuis, rasgou meu lenço, tua respiração 
ficou. Deu play, enfim: não te ouvi. (me soltou no palco e foi embora).
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Contos Como
curtas-metragens

Através do QR Code acima, 
acesse o site para adquirir o 

e-book da antologia
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Sequer uma 
trouxinha

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Publicado no longínquo ano de 
1968, de autoria do escritor José Mauro 
de Vasconcelos, o romance Meu Pé de 
Laranja Lima constituiu-se num estrondo-
so sucesso de público, tendo sido tradu-
zido para inúmeros idiomas e atingido 
uma impressionante cifra de vendas. Por 
causa do imenso sucesso comercial do 
livro, que mais tarde virou inclusive filme, 
certos setores mais sisudos da crítica 
literária especializada insistiram em não 
reconhecer os sobrantes méritos de uma 
obra literária que – cultivando “a delícia 
de sentir as coisas mais simples”, con-
forme o que preconiza um imortal verso 
do imenso Manuel Bandeira – empolgou 
gerações e mais gerações de leitores, que 
se identificaram com o sofrido e comoven-
te itinerário existencial percorrido pelo 
pequeno Zezé, admirável protagonista da 
trama urdida, com mão de mestre, por 
José Mauro de Vasconcelos.

Ao concluirmos a leitura do romance, 
somos tentados a inseri-lo no universo da 
ficção infantojuvenil. Conquanto legítima tal classificação, ela 
não dá conta da natureza abrangente da obra, que, no deslimite 
das suas possibilidades estruturantes e pela multiplicidade de 
temáticas que exibe; e pela maneira como José Mauro de Vas-
concelos as trabalha no interior do enredo construído, pode e 
deve ser lida por pessoas de quaisquer faixas etárias, dado que 
a todas encaminha uma mensagem rica de beleza estética e de 
indiscutível substancialidade humana.

Narrada em primeira pessoa, modalidade que confere 
inequívoco estatuto de veracidade aos fatos delineados ao longo 
do livro, o romance nos toma pela mão e nos faz acompanhar o 
lúdico e, ao mesmo tempo, doído, cotidiano de Zezé, um menino 
portador de seis anos incompletos, oriundo de uma família 
pobre, que passa a experimentar maiores privações a partir do 
momento em que seu Paulo, o pai de Zezé, fica desempregado, 
sem condições de sanar os grandes desafios financeiros que são 
propiciados pelo dia a dia de uma família numerosa e cercada 
de carências por todos os lados. É nesse ambiente cercado de 
interdições por todos os lados que Zezé, que é dotado de refina-
da sensibilidade, superior inteligência e alargada imaginação, 
vai reunindo forças para viver e saltar as muitas pedras que se 
interpõem em seu acidentado caminho, sendo a maior delas a 
violência doméstica de que ele é alvo por parte de quase todos 
os seus parentes, que parecem fazer recair sobre Zezé, todas 
as suas frustrações. Aqui, o limite entre a disciplina, absoluta-
mente necessária, e agressão, pura e simples, é frequentemente 
violado, tanto que, em mais de um momento, o pequeno Zezé 
chega a pensar em tirar a sua vida, ao julgar-se um ser absoluta-
mente inútil, numa angustiada absorção dos discursos familia-
res que são proferidos a seu respeito; que davam conta de que 
ele era uma criança má, que tinha o diabo no couro, que não 

prestava para nada; e que nem deveria ter 
nascido. Sem idealizações ingênuas, e in-
compatibilizadas com a realidade concre-
ta da vida como ela é, ou como não deveria 
ser a personagem Zezé é cartografada na 
exata dimensão das suas luzes e sombras, 
com capacidade para a prática de gestos 
cheios de nobreza, por um lado, e repletos 
de maldade, por outro, nada, contudo, que 
viesse a justificar, como medida corretora, 
a adoção da violência como paradigma 
comportamental predileto. Realidade que 
poderia provocar graves distorções na 
personalidade do futuro adulto.

Pródigo no cultivo da libertária imagi-
nação, Zezé faz da natureza, dos animais, o 
ponto de convergência das suas fugas para o 
território aconchegante da fantasia, da aven-
tura, do ilimitado reino do faz de conta, no 
qual a proibição sai por uma porta, e a felici-
dade entra pela outra. Em meio às travessu-
ras próprias da vida infante, acumpliciadas 
à melancolia decorrente da percepção do 
signo da falta que emblematizava o ser/

fazer da sua família, Zezé, com impressionante precocidade, já se 
envolvia com o trabalho de engraxar sapatos, com o qual poderia 
comprar coisas para si e para presentear o seu pai no dia de Natal; 
para minorar, enfim, o sofrimento dos seus parentes. A praga do 
politicamente correto tenderia a ver opressão e exploração infantil 
nas iniciativas de trabalho empreendidas por Zezé, quando, na 
verdade, era a necessidade que o fazia trabalhar, mesmo esporadi-
camente, sendo ainda apenas uma criança.

Um tema magistralmente trabalhado no romance é o da 
amizade, encarada como um poderoso tônico, quando ela é 
verdadeira, para se enfrentar as durezas da vida. As amizades de 
Zezé com Totóca, o seu irmão, e, mais tarde, com seu Portuga, um 
homem já maduro, são pontos altos do livro, pela força de ternura 
e cumplicidade de que se revestem. Aqui, Zezé aprende os nobres 
valores da partilha, do diálogo fraterno e da solidariedade, com 
os quais vai, a pouco e pouco, balsamizando as feridas existen-
ciais já presentes em seu jovem e sofrido coração. A percepção da 
inevitabilidade da morte, da passagem do tempo e da existência 
de fortes preconceitos entre os seres humanos são ingredientes 
que, presentes na trajetória do pequeno Zezé, conferem grande 
riqueza reflexiva ao excelente livro de José Mauro de Vasconcelos, 
na verdade, um grande clássico da literatura brasileira, hoje, quase 
injustamente esquecido, numa explícita materialização de como 
são estranhas as oscilações que hegemonizam os altos e baixos da 
bolsa de valores da literatura.

Em franca harmonia com os preceitos aduzidos por Horá-
cio em sua Poética, em Meu Pé de Laranja Lima, José Mauro de 
Vasconcelos produziu uma literatura plena de deleite e cheia de 
ensinamentos preciosos, na qual, de mãos dadas, com tocante be-
leza, literatura e vida constituem-se em face e contraface de uma 
mesma e enriquecedora experiência.

‘Meu Pé De Laranja Lima’
Artigo José Mário Da Silva

APL – ALCG | colaborador

Colunista colaborador

‘Live’ na FCJA

Cultura da PB na Era Vargas em debate

“Estrutura política parai-
bana na Era Vargas” é o tema 
que os professores Jivago 
Correia, do Instituto Federal 
da Paraíba (IFPB), e Monique 
Cittadino, da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
abordam hoje, a partir das 
9h30, pelo canal da Fundação 
Casa de José Américo no You-
tube, em mais uma edição do 
ciclo virtual de debates Histó-
ria Cultural da Paraíba - Diá-
logos Presentes. A mediadora 
será a gerente executiva de 
Documentação e Arquivo da 
Fundação, Lúcia Guerra. 

“Vou abordar a atuação 
de José Américo de Almei-
da no Ministério da Viação 
e Obras Públicas durante o 
chamado Governo Provisó-
rio, que foi proclamado por 
Getúlio Vargas após a Revolu-
ção de 1930. Esse Ministério 
foi de suma importância para 
a consolidação do chamado 
projeto nacionalista-desen-
volvimentista de Vargas para 
a transição do modelo eco-
nômico agroexportador para 
o urbano-industrial, pois era 
responsável por todas as 
obras de infraestrutura do 
país: estradas de ferro, estra-
das de rodagem, portos, aero-

portos, correios e telégrafos, 
eletricidade, etc., incluindo 
o combate à seca na região 
Nordeste, através do Institu-
to Federal de Obras Contra as 
Secas (IFOCS)”, explicou Jiva-
go Correia. 

O professor lembrou 
que “a enorme bagagem pro-
fissional e intelectual de José 
Américo, que já havia ocupa-
do cargos públicos e já era 
um escritor nacionalmente 
conhecido e reconhecido 
por conta da publicação de 
A Bagaceira, foi o que levou 
Vargas a convidá-lo para 
assumir a pasta, que foi um 
dos três ministérios mais im-
portantes do Governo Pro-
visório entre 1930 e 1934, 
que possuía maior volume 
de recursos financeiros e a 
maior quantidade de pes-
soas atuando. José Américo 
será o único ministro nor-
destino na primeira organi-
zação deste governo, além 
de ser o único a permanecer 
como titular da mesma pas-
ta durante os quatro anos do 
Governo Provisório”.

Já a professora da 
UFPB, Monique Cittadino, 
resime que comentará sobre 
o processo de centralização 
política e administrativa no 
governo de Vargas, por meio 
dos interventores, e seus 

reflexos na Paraíba. “Vou 
abordar o assunto sob dois 
aspectos: um é que inter-
ventores como Antenor Na-
varro e Gratuliano de Brito, 
por exemplo, ampliaram a 
quantidade de grupos esco-
lares e de professores, o que 
foi extremamente impor-
tante para a cultura. O outro 
lado é que também houve 
interventores que agiram 
com maior repressão, como 
Argemiro de Figueiredo, 
com censura muito grande e 
afetando a cultura”.

A mediadora do deba-
te, Lúcia Guerra, disse que 
os professores convidados 
são historiadores e conhe-

cedores da história política 
da Paraíba. “Resolveu-se dar 
um recorte para abordar 
como a Era Vargas trouxe 
reflexos para a cultura na 
Paraíba”, apontou.

Foto: Divulgação

Professores Jivago Correia (foto) e Monique Cittadino são os debatedores

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da FCJA 

no Youtube

Imagem: Divulgação

Compositor Chopin (1810-1849) precisou se isolar para criar mais

Foto: Divulgação

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Edição recente da obra lançada originalmente em 1968 

Seriam a agudeza de sensibilidade e o depurar 
da emoção estados de espírito responsáveis por 
fertilizar a criatividade em tempos de pandemia? 
A história parece indicar que sim.

Por volta da metade do século 19, em Paris, 
Chopin não largava a sua amiga-companheira, a 
baronesa Amandine Dupin, escritora que passou 
a usar o pseudônimo Georges Sand. Levavam uma 
vida boêmia pelas tavernas próximas à praça d’Or-
leans, frequentadas por Balzac, Delacroix, Gustave 
Courbet, Flaubert, Gericault e outros como Liszt, 
Rossini, Viardot e Turgenev. Obviamente que dessa 
convivência notável só poderiam advir boas ideias 
e inspiração. Mas chegou o momento em que Geor-
ges Sand, movida por espírito protetor e profun-
damente entusiasmada pela obra do compositor 
polonês, anteviu que, além da fragilidade de sua 
saúde, Chopin precisava se isolar para criar mais. 
E se mudaram para Palma de Maiorca onde vive-
ram por quase um ano.

Ainda que em condições precárias, morando 
numa cela alugada no mosteiro de Valldemossa, a 
paisagem vislumbrada do alto da encosta, a brisa 
e o isolamento muito inspiraram Chopin, na com-
posição dos prelúdios, scherzos e outras joias da li-
teratura musical romântica, assim como Sand, em 
seus romances e novelas.

São vários outros registros na história, de 
personagens que produziram brilhantemente ao 
se confinar. Seja no exílio, prisão, privação da mo-
bilidade ou por decisão própria. Casos como Isaac 
Newton, cujo ápice de produção científica se deu 
no isolamento pela peste bubônica, em Londres. 
Como Shakespeare, que criou algumas de suas 
mais famosas obras, a exemplo de Rei Lear e Ma-
cbeth, também em época de pandemia, quando 
todos os teatros estavam fechados. Ao perder os 
pais, vítimas da peste, Boccaccio fugiu de Floren-
ça para o interior do país, uma fase muito profícua 
de sua arte, mesmo imensamente dolorida. Edvard 
Munch, que foi contaminado na pandemia de H1N1 
no início do século passado, é outro que criou uma 
de suas famosas telas, intitulada Autorretrato com 
gripe espanhola.

Voltando ao início, teria mesmo uma força inte-
rior benéfica à criação artística, filosófica, científica, 
o isolamento da vida mundana? Pelo que se observa, 
sim. É como se na reclusão, a limitação e a visão res-
trita às janelas, nos aguçassem o olhar para signifi-
câncias despercebidas na rotina de antes. E que ago-
ra brilham com outro tipo de luz e cor.

Observando ontem uma ave migratória fla-
nando pelo céu da tarde morna e cristalina, per-
cebemos claramente a trilha espiralada que ela 
percorria para ganhar altitude. Mais, e mais, até 
singrar em nova rota pelo azul dos ares, rumo à 
liberdade. E que liberdade! Não possuía bagagem, 
“nem mesmo uma trouxinha”, como disse meu 
amado amigo. Não tinha nada e tinha tudo. Era li-
vre, abençoada e protegida pela mesma inteligên-
cia que lhe ensinou a se elevar em espiral rumo à 
felicidade das alturas.

E assim, ela sumiu pelo firmamento a se perder 
de vista. Nunca uma cena representou com tanta 
força a verdadeira liberdade, nem havia me tocado 
tanto o coração. Daí imaginar que por estarmos con-
finados, tolhidos no ir-e-vir, fragilizados e limitados 
em nosso próprio reduto, ainda que alimentados pela 
resignação que a sabedoria cósmica nos infunde, tor-
namo-nos mais sensíveis. Com o olhar mais aguçado 
para sinais e valores não percebidos na anterior e su-
posta liberdade. Uma liberdade que sequer de longe 
se compara à das aves que migram de céu em céu. 
Sem levar sequer uma “trouxinha”...
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Os sete séculos da morte do poeta Dante 
Alighieri, em 2021, será o momento de susci-
tar a releitura da A Divina Comédia, uma obra 
que atingiu a supremacia da Poesia univer-
sal, porque recheada de apontamentos que 
refletem sobre a existência humana.

Com sua poesia ele nos cria a possibilidade 
de resgate, de mudança profunda e de liberta-
ção de cada homem e mulher, por isso, voltar 
às páginas desse livro, que é de uma largueza 
poética, que contém insinuações filosóficas e 
teológicas, será oportuno para recapitular as 
lições que ajudarão na formação de uma nova 
convivência entre as pessoas.

Nas páginas dessa sua obra está o convite 
ao reencontro do sentido confuso ou iludido 
da trajetória humana, mas ele nos auxilia na 
espera do horizonte luminoso que acontece 
quando existe dignidade humana, sem escra-
vo nem senhores. Sempre é prazerosa à volta 
a suas páginas. A leitura desse livro cheio de 
singularidade, nos leva a grandes alegrias e 
não menores angústias.  

Poeta italiano que ganhou admiração de 
papas e imperadores, Dante é arauto facun-
do do pensamento cristão, com uma estatura 
religiosa e cultural infrequente. Na sua obra, 
de elevada dimensão do pensamento Ociden-
tal, compreendemos que foi elaborada a par-
tir de sua experiência espiritual, que nos leva 
a refletir o encontro com Deus.

Sua obra é imensamente humana, por isso 
tornar-se fundamental na articulação para re-
flexão sobre importantes temas, sobretudo do 
relacionamento humano, do amor sensual que 
ultrapassa os limites da paixão.

Por isso, A Divina Comédia tem a abran-
gência mundial que conquistou e será eterna 
quanto existir olhares se cruzando no ilimita-
do universo. Onde homens e mulheres esten-
dem as mãos para a acolhida recíproca.

Os 700 anos da morte deste poeta surge 
num momento em que as pessoas saem de uma 
grande provação. O momento em que voltare-
mos ao debate desse livro, será oportunidade 
para novos respiros de conversações entre as 
diversas culturas, numa franca busca do ho-
mem com os seus conhecimentos, suas aspira-
ções, suas incoerências.

Dante, poeta-profeta da esperança, anun-
cia a possibilidade de mudança, de resgate 
e de libertação a partir do amor mútuo. Ele 
enalteceu magistralmente os encantos de 
Beatriz, elevando a sublimidade de mulher 
como símbolo do amor. Na primeira vez quan-
do avistou sua musa, esta causou nele como-
ção física e espiritual. Bendita mulher para a 
qual dedica sua obra, a quem desejou dizer o 
que jamais alguém ousou falar para uma mu-
lher. Aquela que se transformou na sua liber-
dade espiritual.

Dante para 
sempre Dante

em destaque
Crônica

José Nunes 
Jornalista

Colunista colaborador

Retrato de Botticelli de Dante Alighieri, autor de ‘A Divina Comédia’

Foto: Divulgação

Senado vota hoje Projeto de Lei 
que socorre segmento cultural

“A minha convicção é 
de que a matéria será apro-
vada”. Foi o que confessou 
o secretário de Estado da 
Cultura (Secult-PB), Da-
mião Ramos Cavalcanti, 
referindo-se à votação do 
Projeto de Lei 1.075/20, 
de autoria da deputada fe-
deral Benedita da Silva (PT
-RJ), com o substitutivo da 
deputada Jandira Feghale 
(PC do B-RJ), que o Senado 
realiza hoje.

Trata-se da Lei Emer-
gencial de Cultura, conheci-
da como Lei Aldir Blanc, já 
aprovada pela Câmara em 
26 de maio e cujo intuito é 
prestar socorro com recur-
sos de apoio aos artistas 
brasileiros que, a exemplo 
de outros setores no país, 
também foram atingidos 
pela pandemia do covid-19. 
Na Paraíba, a estimativa do 
gestor é de que o impacto 
financeiro seja de aproxi-
madamente R$ 43 milhões, 

e na faixa de R$ 10 milhões 
aos pequenos municípios.

Damião Ramos mantém 
boas expectativas quanto 
à votação. “Esperamos que 
seja um dia consagrador, por 
causa dos esforços que em-
preendemos para que a lei 
seja aprovada”, disse, lem-
brando que o próprio líder 
do governo, deputado Vitor 
Hugo (PSL-GO), votou favo-
rável à matéria e haver acor-
do para a sanção do texto.“O 
Senado já viu como é bem 
merecida a aprovação dessa 
lei”, comentou.

O gestor da Secult-PB 
é autor da sugestão – for-
mulada durante reunião 
virtual dos integrantes do 
Fórum Nacional de Secre-
tários da Cultura, no mês 
passado – de que fossem 
incluídos também os pe-
quenos municípios, ideia 
logo acatada pela relatora, 
a deputada Jandira Fegha-
le, que removeu a “linha 
de corte”.

O PL 1.075/20 ou Lei 
Aldir Blanc, em homena-

gem ao músico e composi-
tor carioca que morreu víti-
ma do covid-19 no começo 
de maio, autoriza e destina 
o montante aproximado de 
R$ 3,0 bilhões para a cul-
tura no Brasil, com a par-
ticipação e apoio de todos 
os secretários de Estado 
da Cultura e dirigentes de 
todas as regiões do país. 
A matéria chega ao Sena-
do com o apoio de mais de 
90% das bancadas federais 
e do Fórum Nacional de Se-
cretários da Cultura. 

O próprio secretário de 
Estado da Cultura lembrou 
ter trabalhado de forma 
intensa, junto às bancadas 
paraibanas tanto na Câma-
ra como no Senado, no sen-
tido de que votassem pela 
aprovação da Lei para a su-
peração da crise, o que sen-
sibilizou a todos em favor 
da causa do setor cultural. 

Damião Ramos Caval-
canti adianta que já pensa 
em planejar a comissão 
da Secult-PB que tratará 
da aplicabilidade dos re-

cursos emergenciais no 
Estado. “São recursos que 
trarão muitos benefícios à 
cultura da Paraíba”, disse 
Damião Ramos. O mon-
tante financeiro deverá 
ser destinado, principal-
mente, para auxiliar os 
trabalhadores da cultura, 
e também ao subsídio de 
equipamentos culturais e 
de editais direcionados a 
projetos de cultura, inclu-
sive dos municípios meno-
res que juntamente passa-
rão a ter direito.

A deputada federal 
Jandira Feghali já ressal-
tou para a imprensa que 
as fontes de financiamento 
para a ajuda ao setor são o 
orçamento e o superávit do 
Fundo Nacional de Cultura. 
“É um texto elaborado com 
muitas mãos, com recursos 
identificados e sustentado”, 
declarou ela, pra quem a 
descentralização dos re-
cursos dá mais celeridade 
na aplicação do dinheiro e 
fortalece o Sistema Nacio-
nal de Cultura. 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com
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Em uma edição especial, 
o Programa Espaço Cultural 
realiza hoje uma homena-
gem ao escritor paraibano 
José Lins do Rego, cujo ani-
versário de 119 anos do seu 
nascimento foi relembrado 
ontem. O programa semanal 
é transmitido pela Rádio Ta-
bajara (105.5 FM) com duas 
horas de duração, a partir 
das 22h. Nesta edição espe-
cial, haverá um bloco intei-
ramente dedicado à obra do 
autor e conta com uma pro-
gramação diversificada pro-
movida pela Funesc em seu 
tributo on-line.

“Teremos um bloco in-
teiramente dedicado a Zé 
Lins, no qual serão mencio-
nadas algumas das adapta-
ções de suas obras para o 
cinema e para a televisão”, 
explica Jamarrí Nogueira, 
roteirista e apresentador do 
programa. “Na parte do mu-
sical, teremos a participação 
de paraibanos que integra-
ram o disco produzido pela 
Funesc em homenagem a ele, 
lançado em 2014”. O álbum 

também pode ser conferido 
na íntegra no canal oficial da 
Funesc, no Youtube.

Jamarrí acrescenta ain-
da a relevância de Zé Lins na 
literatura e para além das 
letras. “Ele foi um homem 
do movimento modernista 
que alterou o formato e a 
percepção da produção li-
terária. Ele vem com grande 
força no regionalismo junto 
com muitos outros, mas re-
presentando essa alteração 
na forma e construção do 
conteúdo e do cenário das 
produções literárias”.

Entre as músicas do 
projeto, está na playlist de 
hoje a ‘Zefa Cajá’, em uma 
releitura de Chico Limeira 
da composição autoral de 
seu avô, Pedro Santos, para 
a adaptação cinematográ-
fica de Menino de Engenho, 
de Walter Lima Jr. “Meu avô, 
manauara, veio para a Pa-
raíba e espalhou muita in-
fluência musical direta para 
a nossa família”, relaciona o 
músico. “É uma música que 
já estava no nosso repertório 
interno, de dentro de casa, e 
quando me convidaram para 

participar do projeto eu ime-
diatamente pensei em fazer 
uma releitura para ela. Acho 
interessante esse encontro 
de gerações”. 

Sobre a literatura de Zé 
Lins, Chico Limeira diz ter 
lido o Ciclo da Cana-de-Açú-
car ainda na época de escola, 
e relido depois de anos. “É 
tudo muito profundo, mui-
to peculiar, eu gosto muito 
da linguagem e de poder 
conhecer uma Paraíba que 
a gente não conheceu, são 
provocadas várias sensações 
muito particulares nossas. 
É um escritor que faz muito 
parte da minha vida, que me 
influencia bastante”.

Na Rádio Tabajara

Programa faz homenagem a Zé Lins

Foto: Divulgação

Segundo o secretário de Estado da Cultura, 
Damião Ramos Cavalcanti, a estimativa é 
que sejam destinados para a Paraíba algo 
em torno de R$ 43 milhões

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Lei Aldir Blanc

‘Espaço Cultural’ abordará adaptações 
da obra do autor para cinema e TV, 
como o ‘Menino de Engenho’ (1965)



Denúncia feita por João Costa, durante uma live, provocou indignação de entidades que representam o setor da imprensa

O jornalista e produtor 
teatral, João Costa, revelou que 
está sendo ameaçado de morte 
por fazer oposição ao governo 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). A denúncia fei-
ta durante uma live provocou 
indignação entre jornalistas e 
associações de proteção à im-
prensa. Segundo João Costa, 
que tem uma longa história 
de contribuição ao radiojorna-
lismo paraibano, as ameaças 
começaram ainda no ano pas-
sado, mas se intensificaram 
nos últimos meses. O radialista 
prestou queixa à polícia. 

Em nota o Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais do Es-
tado da Paraíba e a Federação 
Nacional dos Jornalistas (Fenaj) 
manifestaram preocupação e 
pediram providência da Justi-
ça. O documento diz ainda que 
“mais uma vez, forças retrógra-
das tentam impedir a liberdade 
de expressão e de imprensa”. 

“É uma atitude que atin-
ge a ordem constitucional do 
nosso país”, acrescentou Land 
Seixas, presidente do Sindicato 
dos Jornalistas Profissionais da 
Paraíba. Ele lembrou ainda que 
muitos jornalistas estão sendo 
rechaçados durante o exercício 
da profissão e que esse tipo de 
atitude coloca em risco não só 
a integridade desses profissio-
nais, mas atinge principalmen-
te a democracia. “Diferente de 
João Costa muitos jornalistas 
se intimidam e deixam de falar 
a verdade por medo, compro-
metendo a democracia e atin-
gindo diretamente a constitui-
ção federal”. 

O presidente da Associa-
ção Paraibana de Imprensa 
(API), João Pinto, se solidari-
zou, reafirmando o papel da 
associação diante do ocorrido. 
“A API não ficará omissa e esta-
rá cobrando, junto às autorida-
des competentes, a resolução 
do caso com a identificação e 
punição dos culpados, porque 
essa é a nossa missão: proteger 
e resguardar a integridade de 
qualquer profissional da im-
prensa paraibana”. 

Laura Luna
lauraragao@gmail.com
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Reinício do projeto, que busca usar o cinema como ferramenta de educação e auxiliar no desenvolvimento do socioeducando, aconteceu no Centro Educacional do Adolescente, na última terça-feira

Foto: Secom-PB

Jornalista sofre ameaças por 
fazer oposição a Bolsonaro 

Cine Transformar

Fundac retoma projeto com socioeducandos
A Fundação de Desen-

volvimento da Criança e do 
Adolescente “Alice de Almei-
da”, por meio do eixo Cultu-
ra, Esporte e Lazer, retomou 
o projeto Cine Transformar, 
nas unidades socioeducati-
vas da Fundac, após 50 dias 
de paralisação por causa da 
pandemia. O Projeto, que 
busca usar o cinema como 
ferramenta de educação e, 
assim, auxiliar no desenvol-
vimento do socioeducando, 
a partir de agora, segue no-
vas regras de exibição, com 
o intuito de evitar o risco de 
contágio de covid-19.

 Segundo Nilton San-
tos, coordenador do eixo 
Esporte, Cultura e Lazer da 
Fundac, o Cine Transformar 
volta com as atividades nas 

unidades socioeducativas 
da região de João Pessoa, 
executada pelo idealizador 
do Projeto, o jornalista e ci-
neclubista Orlando Macena 
Júnior; e no CEA, em Sousa, 
pelo assistente social Ale-
xandro da Silva Fernandes.   

“Nosso principal objeti-
vo com a retomada do Pro-
jeto é amenizar as tensões 
emocionais e de ansiedade 
provenientes do isolamen-
to social, evidenciando o 
papel audiovisual como 
uma importante ferramen-
ta de apoio à educação e às 
práticas de lazer, além de 
promover a inclusão social 
usando o instrumento como 
elemento multiplicador da 
informação”, explicou Orlan-
do Júnior.

 “As atividades do Cine 
Transformar estão seguindo 
um novo plano de exibição, 
que considera as medidas 
básicas de saúde e seguran-
ça, levando em consideração 
as recomendações dos Eixos 
da Fundac, para evitar o ris-
co de contágio do covid-19, 
nesse tempo de pandemia”, 
enfatizou o coordenador do 
eixo Esporte, Cultura e Lazer.  

De acordo com Orlando, 
a retomada do Cine Trans-
formar aconteceu no Centro 
Educacional do Adolescen-
te, em João Pessoa, na últi-
ma terça-feira, e seguirá um 
cronograma semanal com 
duas exibições diárias em 
cada unidade socioeducati-
va. Nesse primeiro momento 
o projeto exibe o filme “En-

curralado”, seguido de uma 
conversa/debate sobre dois 
assuntos: os nossos medos e 
os nossos inimigos, que nem 
sempre são de carne e osso.

“Diante da pandemia, 
onde as incertezas são as 
tônicas de discussões aca-
loradas, apontar caminhos 
para se tentar, ao menos, di-
minuir impactos negativos é 
obrigação de qualquer indi-
víduo que esteja preocupa-
do com seu semelhante e as 
mudanças que o mundo terá 
que conviver pós-covid-19”. 
A volta do Cine Transformar 
às unidades, depois de um 
intervalo de mais de 50 dias, 
servirá como um respiro de 
arte para os socioeducan-
dos, que passam a ter mais 
uma alternativa ao seu dia a 

dia, já bastante prejudicado 
por algo que ainda estamos 
aprendendo como lidar”, de-
sabafou o oficineiro. 

Antes da suspenção 
das atividades lúdico-peda-
gógicas, em consequência 
da pandemia mundial do 
covid-19, o Cine Transfor-
mar já tinha realizado 45 
sessões, nas cinco unidades 
socioeducativas da cidade 
de João Pessoa, e cinco exi-
bições no CEA de Sousa, du-
rante a 3ª edição do Circuito 
Verão Jovem, em janeiro de 
2020. As exibições alterna-
ram filmes comerciais, com 
filmes com propostas dife-
renciadas de estéticas não 
comerciais, fora do circuito 
tradicional da produção ci-
nematográfica. 

 

ão sei se a opção foi do cineasta 
Walter Salles ou de uma espécie 
de “conselheiro marqueteiro”. 
Mas, não poderia ter sido pior seu 
filme baseado em Jack Kerouac 

(ilustração) ter sido traduzido para o Bra-
sil como “Na estrada”.
 A boa versão é a de Eduardo Bue-
no, em edição da L@PM Pocket: “Pé na 
estrada”. Bueno também fez a introdução 
e o posfácio da edição que tenho (a do 
inverno de 2006).

nnnnnnnnnn

 Há uma diferença conceitual en-
tre “Pé na estrada” e “Na estrada”. “On the 

O grito libertário 
de Jack Kerouac em 

“Pé na estrada”

road” é “pé na estrada”. Afinal, o livro de 
Kerouac descreve a “trip” de Sal Paradi-
se e Dean Moriart, de New Jersey até a 
costa oeste dos Estados Unidos, atraves-
sando literalmente o país inteiro a partir 
da lendária Rota 66. 
               Eles eram “beats”, precursores 
dos “hippies” consolidados com a Gera-
ção Woodstock. Enfim, “na estrada” não é 
“pé na estrada”.
 “Na estrada” é apenas uma defi-
nição física, geográfica, viária, como algo 
que acontecesse numa estrada: carros 
comuns passando ou o desabamento de 
uma ponte. 
 “Pé na estrada” é enfrentar o mun-
do. É o “on the road” que jovens do mundo 

inteiro praticaram. Alguns ainda praticam.
 Quantas vezes meti o “pé na es-
trada” neste Nordeste velho de Deus?
 Lembro-me de uma delas: eu, 
Carmélio Reynaldo e Cleodato Porto com 
o “pé na estrada” pra passar o Carnaval 
em Salvador.

N

“Pra que tant’identidade, quando o japonês é igual ao francês, que parece 
o saarense, o cearense, pessoense, o poliglota, o surdo-mudo, a múmia, Nova 

York, Cajazeiras, Natal, Georgia, Reykjavik, Casaquistão? Pra que 
tant’identidade, poesia, sem poética, música sem musética (ah, como estão 

falando de ética!...) Pra que tant’identidade, se trilhões de trilhões 
de palavras resumiriam numa letra-átomo o hiperminúsculo nome 

da brincadeira criação?” - (Do meu livro “Nós - An insight”).

 Outra: eu e o saudoso tecladista Allan 
Carneiro com o “pé na estrada” até a pernam-
bucana Nova Jerusalém (Fazenda Nova), onde 
cantamos às quatro horas da madrugada, num 
frio suportável, para cerca de 4 mil jovens 
como nós.

nnnnnnnnnn

 Em sua introdução à edição brasileira 
do livro “On the road”,  Eduardo Bueno afirma 
que “toda uma legião de escritores, artistas, 
cineastas, dramaturgos e músicos - a geração 
que se multiplicou em muitas outras - seria 
profundamente influenciada pelo estilo e pelas 
visões de Kerouac”.
 Bueno cita Bob Dylan, Sam Shepard, 
Charles Bukowski, Jim Morrison, Lou Reed, 
Wim Wenders, Neil Young, Jim Jarmush, Tom 
Waits, Gus Van Sant, nessa legião urbana 
internacional.
 O filme de Walter Salles concorreu à 
Palma de Ouro do Festival de Cannes de 2012, não 
ganhou mas foi até aceito pela crítica. 
                Ainda bem que a inexplicável distorção 
da expressão “on the road” pelo cineasta não 
obstaculou em seu filme o grito libertário de 
Jack Kerouac.

Por conta de uma conversa 
que tive com o cineasta Vladimir 
Carvalho, penso numa biografia 
de três gerações resistentes, 
iniciadas nos anos 60 
do século passado.

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 4 de junho de 2020

Atletas prejudicados
Projeto que trata de medidas emergenciais durante a pandemia 
do novo coronavírus, em tramitação na Câmara dos Deputados, 
beneficia clubes de futebol, mas prejudica jogadores. Página 16
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Lista a ser enviada à Justiça Eleitoral no dia 5 de julho pode sofrer alteração diária conforme andamento dos processos

Daqui a um mês, o Tribunal 
de Contas da União (TCU) enca-
minhará para a Justiça Eleitoral 
a lista de gestores e ex-gestores 
públicos que tiveram contas 
rejeitadas por irregularidades 
consideradas “insanáveis e por 
decisão irrecorrível” da cor-
te. Os julgamentos têm ocor-
rido normalmente apesar das 
medidas de isolamento social 
adotadas para preservar a saú-
de dos ministros por conta da 
pandemia do novo coronavírus 
(covid-19) no Brasil, segundo 
informou o órgão, e, em última 
atualização ontem, a lista conti-
nha 9,5 mil processos de todo o 
país. O prazo para envio da lista 
à Justiça Eleitoral é 5 de julho.

Do total de prestações em 
análise, atualmente 455 referem-
se a ações da Paraíba, com repe-
tições de nomes já que alguns 
dos julgados têm mais de uma 
ação no TCU. Esse número pode 
sofrer alteração diária na medi-
da em que ocorrer o trânsito em 
julgado dos processos de contas 
irregulares. No dia 5 de julho, a 
relação final será entregue ao 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
e aos Tribunais Regionais Eleito-
rais (TRE) nos estados.

A assessoria do TCU infor-
mou ao Jornal A União que ao 
órgão compete apenas encami-
nhar a relação dos responsáveis 
que tiveram suas contas julga-
das irregulares nos oito anos 
imediatamente anteriores à rea-
lização de cada eleição para fins 
de avaliação acerca da situação 
de inelegibilidade prevista na 
Lei Complementar 64/1990 
(com as alterações trazidas pela 
Lei Complementar 135/2010 – 
Lei da Ficha Limpa). “O Tribunal 
não declara a inelegibilidade 
de responsáveis por contas jul-
gadas irregulares. Essa compe-
tência é da Justiça Eleitoral. Ao 
TCU cabe apresentar a relação 
das pessoas físicas que se en-
quadram nos requisitos legais”, 
enfatizou a assessoria.

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

TCU aponta 455 nomes que 
podem ser inelegíveis na PB

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Justiça & Adjacências

Notas & Fatos

Prefeito multado
Contratações por excepcional interes-
se público “em excesso e sem docu-
mentos e justificativa capazes de com-
provar sua real necessidade”, levaram 
a 2ª Câmara do Tribunal de Contas da 
Paraíba julgar procedente denúncia 
contra a Prefeitura de Santa Rita. A de-
cisão inclui multa de R$ 2 mil ao pre-
feito Emerson Fernandes Alvino Panta 
(Progressistas) e envio dos autos ao 
Processo de Acompanhamento da Ges-
tão do município.

Voto de aplausos
Os desembargadores do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB) concederam 
voto de aplauso aos profissionais de 
saúde que atuam na linha de frente do 
combate ao coronavírus em toda a Pa-
raíba. A concessão ocorreu em sessão 
ordinária administrativa da Corte, por 
propositura do desembargador Osval-
do Trigueiro do Valle Filho. O voto de 
aplausos foi aprovado, em votação 
unânime, aos médicos, enfermeiros, 
auxiliares, equipes de limpeza e de-
mais profissionais de estabelecimen-
tos de saúde.

Coleta de resíduos
Com apoio da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), a política de coleta de 
resíduos no município Bonito de Santa 
Fé, no Sertão paraibano, foi reconhe-
cida pela Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe (Cepal) da 
Organização das Nações Unidas (ONU) 
como um dos 66 projetos-modelo no 
Brasil. A comissão da ONU teve conhe-
cimento da iniciativa através de artigo 
do pesquisador e economista da UFPB 
Tarcísio Costa.

Concurso público
O presidente do Tribunal de Con-
tas do Estado da Paraíba (TCE-PB), 
conselheiro Arnóbio Viana, resolveu 
prorrogar por dois anos a validade do 
concurso público promovido pela ins-
tituição para o provimento dos cargos 
de auditor de contas públicas e agente 
de documentação. Até o momento, já 
foram nomeados 21 candidatos, sen-
do 16 auditores de contas públicas e 
cinco agentes de documentação. As 
provas foram aplicadas em 13 e 14 de 
janeiro de 2018.

Acumulação indevida
A 2ª Câmara do Tribunal de Contas da 
Paraíba decidiu conceder novo prazo 
de 90 dias para a Prefeitura de Cam-
pina Grande solucionar centenas de 
casos remanescentes de acumulação 
indevida de cargos públicos. Já à prefei-
tura de Ouro Velho foi concedido prazo 
de 30 dias para envio de documentos 
relativos admissão de pessoal médico 
aprovado em concurso público realiza-
do pelo Fundo Municipal de Saúde, no 
exercício de 2016.

Diploma estrangeiro
A Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) retomou o serviço de reconhe-
cimento de diploma estrangeiro por 
meio da plataforma Carolina Bori. A 
Portaria 56/2020, de 28 de maio, da 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação da ins-
tituição, tornou pública a reabertura 
para novas solicitações. O documento 
determina que seja retomada a con-
tagem de tempo das solicitações que 
estão aguardando complementação de 
documentos. Com a suspensão das ati-
vidades presenciais, em decorrência 
da covid-19, o reconhecimento estava 
suspenso.

O Tribunal de Contas da 
União esclareceu ainda que o 
prazo para encerramento das 
análises segue inalterado. “A lis-
ta permanece sendo atualizada 
constantemente e, até o momen-
to, considerando o contexto de 
pandemia, não houve qualquer 
alteração em relação à data de 

apresentação da relação dos res-
ponsáveis que tiveram suas con-
tas julgadas irregulares à Justiça 
Eleitoral”, garantiu o órgão.

Segundo a legislação, o res-
ponsável que tiver as contas 
relativas ao exercício de cargos 
ou funções públicas rejeitadas, 
configurando ato doloso de 

improbidade administrativa, 
não pode candidatar-se a cargo 
eletivo nas eleições que se reali-
zarem nos oito anos seguintes, 
contados a partir da data da de-
cisão. O interessado pode con-
correr apenas se essa decisão 
tiver sido suspensa ou anulada 
pelo Poder Judiciário.

Processos envolvendo paraibanos
Entre os mais de 400 processos de 

gestores e ex-gestores paraibanos ana-
lisados, a relação traz nomes como do 
ex-senador Cícero Lucena (Progressistas) 
e da ex-prefeita de Campina Grande, Co-
zete Barbosa (sem partido). Mas também 
constam ações de pessoas já falecidas, 
como o do ex-prefeito de Sousa, Salomão 
Gadelha, morto em 2010 num acidente 
de automóvel, e da ex-deputada Lúcia 
Braga, que faleceu em decorrência de 
complicações de saúde provocadas pela 
covid-19 no mês passado.

O TRE paraibano informou que as 
inelegibilidades serão apreciadas quan-
do do exame dos pedidos de registro de 
candidaturas, inicialmente, pelos juízes 
eleitorais e posteriormente em grau re-
cursal pelo Tribunal, responsável pela 2ª 
instância da Justiça Eleitoral na Paraíba. 
“Em anos eleitorais comumente, o TCU 

e TCE (Tribunal de Contas do Estado) 
enviam uma relação daqueles que tive-
ram suas contas rejeitadas, mas isso não 
quer dizer necessariamente que já estão 
inelegíveis”, acrescentou o órgão.

As listas encaminhadas pelos tribunais 
competentes também podem servir para 
que candidatos, partidos políticos ou coli-
gações utilizem as informações para pedir 
a impugnação do registro de candidaturas 
de possíveis interessados na disputa elei-
toral. A solicitação precisa ser realizada no 
prazo de cinco dias contados da publicação 
do edital do pedido de registro.

Outro ponto salientado pelo TRE é a im-
portância de saber a distinção entre contas 
referentes à Lei Complementar 64/1990, 
que se referem aos gestores públicos, e as 
contas de campanha. Neste último caso, as 
informações são analisadas pelos tribunais 
eleitorais após o encerramento das eleições.

Fotos: Divulgação

O ex-governador Cícero Lucena e a ex-prefeita de Campina Grande, Cozete Barbosa, estão na lista do Tribunal de Contas da União

Combate à covid-19

MPPB analisa despesas dos dez maiores 
municípios da PB e constata sobrepreço

O Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB) analisou as des-
pesas públicas relacionadas ao 
combate à covid-19 que foram 
realizadas pelos dez maiores 
municípios paraibanos e cons-
tatou irregularidades, com des-
taque para o sobrepreço nos 
produtos, insumos e serviços. 
Vinte e cinco relatórios de au-
ditoria sintéticos foram elabo-
rados e serão encaminhados 
aos promotores de Justiça que 
atuam na defesa do patrimônio 
público para que tomem co-
nhecimento dos fatos e adotem, 
eventualmente, as medidas ex-
trajudiciais ou judiciais neces-
sárias.

O acompanhamento das 
despesas públicas realizadas 
pelos gestores durante a pan-
demia vem sendo realizado pelo 
Centro de Apoio Operacional às 
Promotorias de Justiça de Defe-
sa do Patrimônio Público e Ter-
ceiro Setor, por determinação 

da Procuradoria Geral de Justiça 
do MPPB.

A medida faz parte do tra-
balho do Comitê de Gestão de 
Crise, criado pelo MPPB em 
decorrência da crise epide-
miológica, e tem como objetivo 
principal constatar eventuais 
sobrepreços nas aquisições de 
produtos, insumos e serviços, 
de forma a apoiar as Promoto-
rias de Justiça na efetiva tutela 
do patrimônio público.

Conforme explicou o coor-
denador do Centro de Apoio, o 
promotor de Justiça Reynaldo 
Serpa, nessa primeira etapa do 
trabalho foram monitoradas as 
despesas públicas relativas ao 
combate à covid-19 realizadas 
pelos municípios de Bayeux, 
Cabedelo, Campina Grande, Ca-
jazeiras, Guarabira, João Pessoa, 
Patos, Santa Rita, Sapé e Sousa.

Segundo Serpa, nas pró-
ximas fases do trabalho serão 
examinados de forma acurada 

os gastos públicos relacionados 
ao enfrentamento da covid-19 
que foram realizados pelo Esta-
do da Paraíba e por municípios 
de médio porte. “O objetivo é 
velar pela correta e eficiente 
aplicação dos recursos durante 
este momento emergencial de 
pandemia”, destacou.

Metodologia
Nesta primeira fase do tra-

balho de monitoramento foram 
analisadas as despesas dos dez 
municípios mais populosos da 
Paraíba. Conforme explicou o 
promotor de Justiça Reynaldo 
Serpa, o trabalho foi iniciado 
com o acesso a todos os empe-
nhos do município voltados ao 
enfrentamento da covid-19 dis-
ponibilizados no Sistema Sagres 
Online (do Tribunal de Contas 
do Estado) e nos portais da 
Transparência.

Em seguida, a equipe do 
Centro de Apoio Operacional 

utilizou critérios previamen-
te estabelecidos (como o valor 
do empenho e a quantidade de 
itens adquiridos) para escolher 
as principais despesas a serem 
examinadas, com base em uma 
verificação prévia do valor con-
tratado.

Por fim, foi realizada uma 
análise mais aprofundada das 
despesas com indícios de sobre-
preço, que foram objeto de re-
latórios de auditoria, nos quais 
constam as cotações dos valores 
dos produtos adquiridos, feitas 
através da plataforma ‘Preço de 
Referência’, da Corte de Contas 
da Paraíba, e de outras ferra-
mentas oficiais de pesquisa de 
preços.

Para a elaboração dos 25 
relatórios de auditoria sintéti-
cos foram realizadas pelos au-
ditores de contas públicas 164 
cotações de preços nas ferra-
mentas públicas de pesquisa 
disponíveis.
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Bolsonaro veta R$ 8,6 bilhões
para combate ao coronavírus
Recursos de fundo extinto poderão ser usados exclusivamente para o pagamento da dívida pública

Wellton Máximo 
Agência Brasil

O presidente Jair Bolso-
naro vetou o repasse de R$ 8,6 
bilhões de um fundo extinto 
para o combate à pandemia 
do novo coronavírus. Com o 
veto, os recursos poderão ser 
usados apenas para o paga-
mento à dívida pública, como 
constava do texto original da 
Medida Provisória 909, edita-
da em dezembro e aprovada 
em maio pela Câmara e pelo 
Senado.

Durante a tramitação no 
Congresso, os parlamentares 
costuraram um acordo para in-
cluir uma emenda que mudava 
a destinação dos recursos do 
Fundo de Reserva Monetária 
do Banco Central (FRM). Os 
recursos, que estavam para-
dos, seriam usados para aju-
dar estados e municípios no 
enfrentamento à pandemia de 
covid-19.

Na justificativa para o 
veto, o presidente alegou que 
a mudança de destinação 
dos recursos viola a Consti-
tuição, que proíbe emendas 
parlamentares de aumentar 
despesa em projetos de ini-
ciativa exclusiva do presiden-
te da República. Bolsonaro 

alegou ainda que a medida 
descumpre o teto de gastos, 
ao não demonstrar o impacto 
orçamentário e financeiro da 
despesa no ano corrente e nos 
dois anos seguintes.

Criado em 1966, o FRM 
recebia recursos de sobras 
de verbas do Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF) 
usados para intervir nos mer-

cados de câmbio e de títulos. 
O fundo deixou de receber 
aportes após a promulgação 
da Constituição de 1988 e foi 
considerado irregular pelo 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) em 2016, o que levou o 
governo a editar a medida pro-
visória de extinção do fundo.

Em sessão conjunta, o 
Congresso analisará o veto, 

que poderá ser mantido ou 
derrubado. Com amplo acor-
do nas duas Casas, a medida 
provisória havia sido aprova-
da por votação simbólica na 
Câmara (sem registro de vo-
tos no painel eletrônico). No 
Senado, o texto foi aprovado 
por unanimidade, com o voto 
de todos os 75 senadores pre-
sentes no dia.

Os fios não 
tão visíveis

Presidente alegou, ainda, que a medida descumpre o teto de gastos ao não demonstrar o impacto orçamentário e financeiro

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Pepita Ortega e 
Fausto Macedo
Agência Estado

Ofensas e ameaças ao STF

Moraes autoriza a investigados por 
fake news acesso total a processo

O ministro Alexandre 
de Moraes, relator do in-
quérito das fake news no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), assegurou o acesso 
de advogados de investiga-
dos aos autos das apurações 
sobre ofensas e ameaças a 
integrantes da Corte. Pelo 
fato do inquérito tramitar 
sob sigilo, os advogados te-
rão de fazer agendamento 
junto ao gabinete de Mo-
raes para ter acesso à cópia 
digitalizada dos autos.

Em decisões dadas na 
Sexta-feira passada, 29, e 

na segunda-feira, dia 1º, o 
relator deferiu pedidos for-
mulados pelo ministro da 
Educação, Abraham Wein-
traub, e pela deputada fede-
ral Carla Zambelli (PSL-SP), 
além de solicitações de Rey-
naldo Bianchi Júnior, Allan 
Lopes dos Santos, Bernardo 
Pires Kuster, Edgard Gomes 
Corona, Luciano Hang, Mar-
cos Domingues Bellizia e 
Otavio Oscar Fakhoury - al-
vos da ofensiva da PF reali-
zada na última semana.

A investigação fechou 
o cerco contra o chamado 
“gabinete do ódio”, grupo 
de assessores do Palácio do 
Planalto comandado pelo 
vereador Carlos Bolsonaro 

(Republicanos-PR), filho do 
presidente Jair Bolsonaro. 
Em uma operação determi-
nada por Moraes, a Polícia 
Federal apreendeu docu-
mentos, computadores e 
celulares em endereços de 
17 pessoas suspeitas de 
integrar uma rede de ata-
ques a integrantes da Corte 
e convocou oito deputados 
bolsonaristas a depor.

Após habeas corpus im-
petrado pela OAB e reclama-
ções das defesas, o ministro 
já havia divulgado uma nota 
na noite de segunda indi-
cando que foi autorizado 
“efetivo e integral” conheci-
mento dos autos a todos os 
alvos das apurações sobre 

“ofensas e ameaças a inte-
grantes do Supremo Tribu-
nal Federal, ao Estado de 
Direito e a Democracia”, com 
a “obrigação da manutenção 
do sigilo”. Na noite desta ter-
ça-feira, foram divulgados 
os despachos.

Na próxima semana, o 
Supremo deve analisar dois 
processos relacionados ao 
inquérito das fake news. 
Consta na pauta da próxima 
quarta-feira, 10, do Plená-
rio da Corte, a análise de pe-
dido do Procurador-Geral 
da República, Augusto Aras, 
para suspensão temporária 
das investigações, até que 
o Supremo estabeleça seus 
“contornos”.

Sérgio Moro critica decisão da PGR 
de desarquivar inquérito de delator
Rayssa Motta e 
Fausto Macedo
Agência Estado

O ex-ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Sergio 
Moro, se disse ‘perplexo’ e 
‘indignado’ com a decisão do 
Ministério Público Federal 
de retomar as tratativas para 
acertar um acordo de delação 
que pode prejudicar o advo-
gado Carlos Zucolotto, seu 
amigo pessoal. Para Moro, 
há em curso uma tentativa 
de atacá-lo após sua saída do 
governo.

“Causa-me perplexidade 
e indignação que tal investi-
gação, baseada em relato in-
verídico de suposto lavador 

profissional de dinheiro, e 
que já havia sido arquivada 
em 2018, tenha sido retoma-
da e a ela dado seguimento 
pela atual gestão da Procu-
radoria-Geral da República 
logo após a minha saída, em 
22/04/2020, do Governo do 
Presidente Jair Bolsonaro”, 
escreveu o ex-ministro em 
nota enviada à imprensa.

Segundo reportagem 
publicada ontem pelo jornal 
O Globo, o procurador-geral 
da República, Augusto Aras, 
desengavetou uma investi-
gação sobre suposto paga-
mento de US$ 5 milhões em 
propina a Zucolotto, que foi 
padrinho de casamento de 
Sergio Moro e sócio da es-

posa do ex-ministro. A de-
núncia já foi investigada pela 
própria PGR e arquivada em 
2018, sob conclusão de que 
a prática de crimes não foi 
comprovada.

Com o desarquivamento 
do inquérito pela PGR, Aras 
pretende voltar a negociar 
uma colaboração premia-
da com o advogado Rodrigo 
Tacla Duran, apontado pela 
força-tarefa lavajatista como 
operador financeiro da Ode-
brecht. Ele próprio afirmou 
ter pago dinheiro ao amigo 
de Moro para obter vanta-
gens em uma delação pre-
miada, posteriormente frus-
trada, com a Lava Jato em 
2016. Entre elas, uma supos-

ta redução no valor da multa 
delatória. Duran está foragi-
do no exterior desde 2016, 
quando foi alvo de um man-
dado de prisão determinado 
por Moro. A nova negociação 
ocorre em um momento de 
tensão entre Moro e o Pla-
nalto. O ex-ministro passou 
a adversário do presidente 
após ter pedido demissão do 
governo alegando que Bolso-
naro tentou interferir politi-
camente na Polícia Federal 
para blindar familiares e alia-
dos de investigações. As acu-
sações levaram à abertura de 
um inquérito, que tramita no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) sob relatoria do minis-
tro Celso de Mello.

Raquew Azevêdo
Sandra

criticadasmidias@gmail.com

Nesse dia 06 de junho eu completo um ano escre-
vendo para o Jornal A União. Sou grata ao colega Phelipe 
Caldas que fez o convite, e a toda equipe do Jornal que 
tenho tanto carinho. São colegas, trabalhadores da im-
prensa como eu. Cotidianamente vivendo a experiência 
social de produção de relatos sobre o real. Phelipe não 
tinha idéia da internalidade de minha escrita. Quantas 
vezes escrevi, quantas e tantas vezes risquei e joguei 
fora os papéis, embora tendo escrito dissertação e tese. 
A força da escrita sempre foi intensa em mim, ao passo 
que a timidez também. E logo eu que tinha sempre na 
ponta da língua o discurso de afirmação da escrita femi-
nina, para as outras. Porque quando se tratava de mim… 

Confesso que o convite feito ano passado veio num 
contexto em que orientava uma pesquisa de mestrado, 
de Maryellen Badãrãu, sobre escrita feminina na im-
prensa refletindo sobre o trabalho de Ana Adelaide Pei-
xoto Tavares, Vitória Lima e Jona Belarmino. Orientar 
esse trabalho foi significativo demais, porque embora 
lesse tanto sobre a escrita das mulheres e questões im-
plicadas, fui me dando conta que em pleno Século XXI 
era necessário ainda unir esforços. 

Foi nesse contexto que quando recebi o convite pen-
sei por um instante em fugir, como fiz inúmeras vezes. 
Já estava até pensando na minha cabeça como iria esbo-
çar essa rota de fuga. Só que o Phelipe, talvez, intuitiva-
mente, sem que eu dissesse sequer alguma palavra, foi 
assertivo ao perceber o quanto a escrita em minha vida 
sempre representou um lugar de existir. Precisava res-
ponder aquela questão que me atingiu. E a resposta não 
poderia tardar. 

Penso que ao responder aquela pergunta de forma 
afirmativa me redimi das tantas fugas, assumindo me-
dos, imprecisões, a incerteza relacionada aos universos 
de quem se dedica a escrever. É mais além que o lugar de 
fala, embora esteja também atravessada por essa ques-
tão. Penso por vezes que escritoras e escritores estão 
meio que tocando um piano invisível, cuja sonoridade 
seja tão difícil de encontrar ao se reportar a mundos tão 
dissonantes.  

Me encontro e vou me perdendo também no ato de 
escrever. As questões do presente  seguem me consumin-
do: o racismo estrutural matando, nos maltratando, so-
ciedades convulsionadas, viver uma Pandemia, vivenciar 
um luto, amar, solidarizar-me, atuar… Respirar. Sentir o 
impacto do mundo social, da conjuntura brasileira. Escu-
tar as pessoas se reportarem ao “novo normal”, e não ver 
normalidade na perversidade que se antes parecia mar-
gear, hoje parece imperativa. E a escrita vai se torna uma 
tentativa de equilíbrio diante do caos. E de contestação de 
todos os horrores do qual somos testemunhas.

Carrego nas pontas dos dedos e no coração a grati-
dão ao Phelipe e às pessoas que com tanto carinho lêem 
o que escrevo. O que sempre considero uma Dádiva. Com 
a escrita tenho a oportunidade de reencontrar pessoas, 
e conhecer tantas outras. Através dela entre em lugares 
singelos da particularidade de alguém que em diferen-
tes tempos e espaços dialogou com emoções, ideias, vi-
vências. É de fato um universo surpreendente a escrita 
e suas vozes que bailam em nós. Por isso aqui agradeço 
pelos leitores e leitoras que são parte do cotidiano e so-
mam tanto ao ninarem cada texto parido. Cada texto é 
uma gestação. A gente se abre para o que chega, e num 
momento a gente solta, deixa ir, perde por completo o 
“domínio” das palavras e seus sentidos. Tanto mistério 
no ato de escrever, tanto trabalho… 

Carrego um sentimento bem profundo de reconhe-
cimento e gratidão a minha família por compreender 
a dimensão da escrita em mim, desde muito cedo, pois 
minhas bonecas nunca foram protagonistas de minha 
espacialidade. Foram substituídas pela observação do 
mundo, das ruas, das pessoas, dos objetos, das relações 
sociais. Não sei ao certo se foi bom ou ruim. Apenas foi 
assim, seguiu, fluiu, me conduziu. 

Celebro a força desse mês em mim: o ciclo das águas, 
o ciclo junino, o solstício de inverno, a vida do filho, a 
partida da mãe, o tempo e os ventos, as marés… Agrade-
ço os fios não tão visíveis que tecem e tecem muita vida, 
através do afeto, da solidariedade, perdão, gentilezas, 
criatividade, sororidade, acalanto, inteligência, contra-
riando assim os surtos de imbecilidade e sendo um antí-
doto  contra a voracidade dos maus e dos algozes. 
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Dirigente do São Paulo volta a fazer críticas ao presidente Jair Bolsonaro pelas ações durante a pandemia do coronavírus

Raí defende que ainda não
é a hora de voltar o futebol

Ídolo do futebol no Bra-
sil e no exterior e atual dire-
tor de futebol do São Paulo, 
Raí é conhecido por sem-
pre se posicionar sobre os 
mais variados assuntos. Em 
meio à pandemia do novo 
coronavírus, o ex-jogador 
ressaltou em uma entrevis-
ta à rádio francesa RFI que 
não é favorável ao retorno 
do futebol no Brasil neste 
momento de crescimento 
dos casos de infecção pela 
covid-19

“Ainda não. Alguns clu-
bes estão preparando seus 
protocolos sanitários, mas 
enquanto o número de víti-
mas estiver aumentando se-
ria difícil ver a retomada do 
futebol. Além disso, vários 
estádios, como o Pacaembu, 
abrigam hospitais de cam-
panha. Dirigentes, como eu, 
tentam planejar um retor-
no, mas não enquanto vidas 
estão em perigo. Somente 
quando tudo estiver sob 
controle”, afirmou.

Raí voltou a criticar as 
ações do presidente Jair Bol-
sonaro durante a pandemia da 
covid-19 e reforçou a sua posi-
ção favorável à democracia.

Agência Estado

Governança é um conceito surgido no 
mundo público, definido pelo Banco Mun-
dial como "o exercício da autoridade, con-
trole, administração e poder de governo". 
Com a divulgação do conceito, o instituto 
ganhou alcance e adentrou no mercado 
privado e no futebol.

Segundo o Instituto Brasileiro de Go-
vernança Corporativa, este é um “sistema 
pelo qual as empresas e demais organiza-
ções são dirigidas, monitoradas e incen-
tivadas, envolvendo os relacionamentos 
entre sócios, conselho de administração, 
diretoria, órgãos de fiscalização e controle e 
demais partes interessadas”.

Pois bem, um dos maiores problemas 
enfrentados pelos clubes decorre da falta 
de credibilidade, posto que não adotam 

práticas profissionais de gestão, sendo, em 
regra, administrados por torcedores, os 
quais se tornam sócios e a partir da política 
interna assumem cargos de presidência, 
direção e gerência.

De acordo com o grupo Futebol do 
Futuro, esse modelo de gestão amadora en-
cabeça uma lista de 53 itens que precisam 
ser melhorados, sendo o principal entrave 
para que possamos alcançar o nível dos 
grandes e ricos centros da prática desporti-
va no mundo.

No tópico de governança, o Futebol do 
Futuro argumentou a existência de 18 pon-
tos, dentre os 53, merecedores de uma mu-
dança drástica, afirmando que a estrutura 
política precária, com acúmulo de poderes 
nas mãos de poucos e fiscalização ínfima, 

principalmente na CBF e nas Federações, 
acabam por impedir o avanço administrati-
vo das competições e dos clubes.

Transparência, equidade, prestação 
de contas (auditoria) e responsabilidade 
corporativa são princípios fundamentais da 
Governança Corporativa, os quais são re-
gras em empresas de grande porte e devem 
ser trazidos para os clubes de futebol.

As alterações de calendário dos clubes 
e o brasileirão sendo disputado em pontos 
corridos (sem tapetões no rebaixamento), 
em conjunto com uma série de normati-
zações com relação aos estádios, salários, 
contratos e demais atos ínsitos a gestão fu-
tebolística, primordialmente a fiscalização, 
estão produzindo uma melhora, mas ainda 
longe de ser significativa.

O cumprimento da legislação, em es-
pecial as mudanças trazidas pelo PROFUT, 
devem ser o norte buscado pelos dirigen-
tes, cuidando da viabilidade econômico-
financeira, reduzindo custos operacionais 
desnecessários e majorando as receitas 
através do incremento dos produtos e ser-
viços inerentes ao futebol, planejando, exe-
cutando e fazendo verificações de médio e 
longo prazo.  Esperamos ansiosamente que 
essa mudança de postura com a contrata-
ção de executivos e outros profissionais 
qualificados e remunerados pelos clubes, 
conjugadas a postura mais agressiva de 
atletas e da imprensa contra os desmandos 
e atraso de salários por parte de dirigen-
tes, frutifique um novo caminho para o 
futebol brasileiro.

Governança

Eduardo Araújo 
eduardomarceloaraujo@hotmail.com | colaboradorFutebol real

Diretor de futebol do São Paulo, o ex-jogador Raí anda muito preocupado com os números crescentes do coronavírus no Brasil e vê vidas em perigo no futebol

“Atualmente, estamos 
enfrentando uma crise po-
lítica, em que a democracia 
e os valores humanos estão 
sendo discutidos. O limite 

também, do autoritarismo. 
Em uma democracia, pre-
cisamos do Congresso, do 
Supremo Tribunal Federal 
e de um poder executivo. 

Minha postura é em favor 
da democracia. Não me en-
volvo com polêmicas, mas 
quando vejo tanta injustiça 
social, que vidas estão ame-

açadas pelo vírus, eu falo. 
O presidente foi eleito de-
mocraticamente, mas você 
precisa ouvir a ciência, os 
especialistas e não colocar 

em risco a vida das pesso-
as”, disse

O atual dirigente do 
São Paulo comentou sobre 
os desafios da Fundação Gol 
de Letra, projeto organiza-
do por ele em parceria com 
o ex-lateral-esquerdo Leo-
nardo - seu companheiro 
de Paris Saint-Germain, São 
Paulo e seleção brasileira.

“Adaptamos nossas ati-
vidades na Fundação Gol de 
Letra e estamos distribuin-
do cestas básicas, ajudando 
famílias que sofrem com a 
fome”, contou Raí, explican-
do a razão da mudança de 
programação. “A fome nun-
ca desapareceu no Brasil. A 
pandemia e o isolamento 
social tornaram urgente a 
ajuda para as famílias po-
bres que ficaram confina-
das e sem recursos”.

Ídolo no Paris Saint-
Germain, onde jogou nos 
anos 90, Raí falou ainda 
sobre Neymar, o atual cra-
que do clube francês. “Ele 
tem o potencial para ser o 
número 1 do mundo, tem 
qualidades técnicas in-
críveis. Mas é impossível 
ganhar algo sozinho. Se o 
time crescer, Neymar será o 
maior”, opinou.

Foto: Divulgação/São Paulo

Corinthians

Clube também pode ser condenado pela Fifa

Sob ameaça de ser pu-
nido pela Fifa com perda de 
pontos, o Corinthians está 
enfrentando mais um pro-
blema financeiro em meio à 
crise. O clube está devendo 
duas das três parcelas que 
deveria ser pagas ao Monte-
video Wanderers, referentes 
à contratação de Bruno Mén-
dez, no ano passado.

O acordo entre o Co-
rinthians e os uruguaios era 
de que o valor de US$ 3,5 
milhões seria paga em três 
parcelas de US$ 1 milhão e 
mais uma de US$ 500 mil. Até 
agora, o Alvinegro deveria 
ter quitado os primeiros US$ 
3 milhões, no entanto só o 
primeiro vencimento foi qui-
tado. O último, e mais barato, 
deve ser pago até o próximo 

dia 30. Sem o dinheiro que 
deveria ter recebido em 30 
de junho e 31 de dezembro 
de 2019, o Montevideo Wan-
derers recorreu à Fifa, depois 
de ter tentado contato dire-
tamente com o Corinthians, 
como disse o diretor do clube 
uruguaios ao Meu Timão.

"Sempre buscamos pri-
meiro um acordo com o clu-
be. Não era nossa intenção 
irmos até a Fifa. No começo 
conversamos bastante com 
os dirigentes do Corinthians. 
Foram muito amáveis. Mas 
não encontramos a forma 
para receber o que nos de-
viam. Somos um clube pe-
queno do Uruguai. Você pode 
imaginar como esse dinheiro 
pra nós é importante. Não 
tivemos outra alternativa. Ti-
vemos que apelar à Fifa", ex-
plicou Sebastian Garcia.

As ações chegaram à en-
tidade suprema do futebol 
em janeiro, e por enquanto 
só uma foi julgada, obrigan-
do o Corinthians a quitar o 
débito de US$ 1 milhão (nos 
valores de hoje, cerca de R$ 5 
milhões - enquanto na época 
do vencimento era cerca de 
R$ 3,8 milhões) até o final 
de junho, junto com a última 
parcela do pagamento. Caso 
não cumpra a determinação 
a Fifa prevê uma punição se-
vera ao clube paulista, igual à 
que o Cruzeiro tomou: perda 
de pontos no campeonato 
nacional.

Ainda dependendo do 
julgamento da parcela de 
dezembro, o Corinthians 
reconheceu a intimação da 
Fifa e prometeu pagar os va-
lores no prazo determinado 
e, para isso, deve usar o di-

nheiro que conseguiu adian-
tar da venda do meia-ata-
cante Pedrinho ao Benfica, 
de Portugal.

Contratado em feverei-
ro de 2019, Bruno Méndez 
tem 70% de seus direitos 
econômicos pertencentes ao 
Corinthians. Mesmo sendo 
uma das grandes promessas 
do futebol uruguaio, o za-
gueiro ainda não conseguiu 
se firmar no Timão, onde é 
reserva de Gil e Pedro Henri-
que.   Com apenas oito jogos 
oficiais pelo clube, o jogador 
já chegou a atuar como late-
ral-direito para tentar mais 
oportunidades na equipe. E 
sem muito sucesso na tenta-
tiva, já admitiu a possibilida-
de de ser emprestado para 
que possa jogar enquanto 
não é necessário no Corin-
thians.

Agência Estado

Clube deve duas parcelas pela contratação de Bruno Méndez ao Montevideo

Foto: Daniel Augusto Jr/Ag.Corinthians
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Deputado federal quer reduzir multa da rescisão contratual em 50% por causa da pandemia

Projeto de lei ajuda clubes,
mas penaliza os jogadores

A Câmara dos Deputa-
dos deve votar, a qualquer 
momento, um projeto de lei 
de autoria do deputado baia-
no Arthur Maia do DEM, que 
beneficiará os clubes brasi-
leiros, mas deverá prejudicar 
boa parte dos atletas do País. 
O projeto trata de medidas 
emergenciais para os clubes 
durante a pandemia do novo 
coronavírus e inclui entre os 
artigos um dispositivo para 
reduzir em 50% o valor da 
cláusula compensatória, 
acerto pago em rescisões 
contratuais unilaterais.

De acordo com a Lei Pelé 
de 1998, e que vale atualmen-
te para as rescisões contratu-
ais, se não houver um acordo 

entre as duas partes, o clube 
tem a obrigação de pagar ao 
jogador o valor integral dos 
salários correspondentes até 
o final do contrato.

De acordo com o projeto 
de lei do deputado baiano, os 
atletas que recebem salários 
acima de R$ 12 mil mensais, 
só terão direito a 50 por cen-
to do valor, e poderão ser pa-
gos pelos clubes em parcelas. 
Caso passe na Câmara dos 
Deputados, o projeto seguirá 
para o Senado e caso apro-
vado também, se tornará lei, 
após a sanção do presidente 
da República. 

O projeto de lei, como 
já era de se esperar, foi mui-
to mal recebido pelos atletas 
que entendem que sairão 
prejudicados caso ele seja 
aprovado. A Federação Na-

cional dos Atletas Profissio-
nais de Futebol ( Fenapaf ) 
já se mostrou contrária, e in-
clusive divulgou dois vídeos 
com os atletas Felipe Melo, 
Fernando Prass, Marinho, 
Diego e Cássio, todos se ma-
nifestando contra a medida.

O presidente da Fenapaf, 
Felipe Leite, disse que a pro-
posta é um estímulo para que 
os clubes rescindam os con-
tratos. Segundo ele, basta que 
a torcida grite contra esse ou 
aquele jogador que ele estará 
correndo risco. Ele acrescen-
tou ainda que existe a possi-
bilidade do clube não pagar a 
multa, porque os clubes são 
geralmente inadimplentes.

O projeto prevê ainda 
outra desvantagem para os 
jogadores. Os clubes a partir 
de agora poderiam fazer con-

tratos com duração de apenas 
1 mês, quando hoje o mínimo 
é de 3 meses. Os atletas estão 
apelando ao senador Romá-
rio, que já se mostrou contrá-
rio à aprovação do projeto de 

lei, nas redes sociais. Outros 
deputados também estão fa-
zendo pressão, e a votação 
que estava prevista para a úl-
tima terça-feira, acabou não 
acontecendo.

Ivo Marques
Ivo_esportes@yahoo.com.br

Grêmio quer jogos 
a partir de julho
O vice-presidente de futebol 
do Grêmio, Paulo Luz, afir-
mou na última terça-feira 
que o cenário de contami-
nação por covid-19 no Rio 
Grande do Sul está “contro-
lado” e que o Campeonato 
Gaúcho deveria ser retoma-
do na segunda quinzena do 
mês de julho.
“A nossa situação no Esta-
do é controlada. Estamos 
estacionados em um ponto. 
Diante de toda a pandemia 
e os acontecimentos do país, 
temos uma situação, apesar 
das perdas que lamentamos 
muito, temos uma situação 
controlada”, declarou o di-
rigente.

Pernambuco volta
no dia 15 de junho

No próximo dia 15, todos 
os clubes de Pernambuco 
estarão  autorizados a re-
tomarem suas atividades 
presenciais de acordo com 
decisão do Governo do Es-
tado. E, ao que indica a de-
claração do presidente da 
Federação Pernambucana 
de Futebol (FPF), Evandro 
Carvalho, a entidade não 
quer perder tempo pen-
sando em estabelecer uma 
data para a volta efetiva 
do estadual. O dirigente 
trabalha com um calendá-
rio onde a última rodada 
da primeira fase, que ficou 
pendente, ocorreria no dia 
28 de junho. 

Pelé na campanha
contra o racismo

Maior nome da história do fu-
tebol, Pelé aderiu à iniciativa 
#BlackOutTuesday, que pede 
um momento de reflexão e 
protesto contra o racismo. A 
ideia surgiu após o assassinato 
de George Floyd, um homem 
negro de 40 anos, em Minnea-
polis, nos Estados Unidos, em 
25 de maio. Pelé participou da 
ação ao publicar uma imagem 
toda preta em seu perfil no 
Instagram, seguindo as ins-
truções dos organizadores do 
movimento, que pediam para 
que nenhuma outra atividade 
fosse realizada nas redes so-
ciais na última terça-feira.

Jorge Jesus renova
por R$ 23 milhões

Depois de um dia de reu-
niões para definir a renova-
ção de seu contrato, o técnico 
português Jorge Jesus usou 
as redes sociais para confir-
mar a sua permanência no 
Flamengo por mais um ano. 
No post no Instagram, ele 
explicou os motivos. “Meus 
representantes chegaram a 
um acordo. As minhas rela-
ções de amizade com todos 
jogadores, estrutura do clu-
be e a “Nação”  foram de-
terminantes para tocar meu 
coração”. Jesus conseguiu 
manter intactos os bônus 
por premiações e receberá 
R$ 23 milhões em um ano.

Paralimpíadas
estão canceladas

O Comitê Paralímpico Bra-
sileiro informou, ontem, a 
que as Paralimpíadas Esco-
lares 2020 estão canceladas 
devido à pandemia de Co-
vid-19. O evento acontece-
ria de 23 a 28 de novembro 
no Centro de Treinamento 
Paralímpico, em São Paulo. 
O Centro Paralímpico per-
manece fechado para ativi-
dades esportivas por tempo 
indeterminado.

Curtas
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Jogadores estão contra o projeto e fa-
zendo pressão para que ele não seja 
aprovado, o que prejudicaria aqueles 
que ganham mais de R$ 12 mil

Cleodon: “Só ajuda os grandes”
Defendida pelo deputado baia-

no como sendo uma grande ajuda 
para os clubes brasileiros que es-
tão sofrendo com a pandemia do 
coronavírus, o projeto não será de 
grande valia para a grande maioria 
dos clubes paraibanos, como afirma 
o presidente do Nacional de Patos, 
Cleodon Bezerra.

“Na verdade, não impacta em 
nada nos clubes do interior da Pa-
raíba, porque não existe atleta aqui 
ganhando um salário acima de R$ 12 
mil. O que o Nacional, por exemplo, 
defende é que os órgãos públicos 
paguem o que devem ao clube. Isto 
é o que é necessário urgentemente. 
E outra coisa que pode ajudar é, em 
caso da volta do futebol em breve, 
definir quem vai se responsabili-
zar no lugar do clube, em caso de 
contaminação dos jogadores neste 
momento de pandemia”, disse o 
dirigente.

“Não tenho uma opinião for-
mada sobre o assunto, mas de cara, 
estou vendo que é mais uma medida 
para beneficiar os grandes clubes, 
nada para os pequenos. O Sousa não 
tem jogadores com um salário acima 

de R$ 12 mil”, disse o presidente do 
Dinossauro.

Além da questão da diminuição 
do valor na rescisão dos contratos, 
o Projeto de Lei, que está em Bra-
sília oferece aos clubes o direito de 
suspender o pagamento do Profut e 
fazer contratos com os jogadores por 
apenas um período de 1 mês. Hoje, 
a lei exige que os contratos tenham 
uma duração mínima de 3 meses.

Com relação aos contratos, o 
presidente do Sousa está totalmen-
te a favor. “Isto vai ajudar os clubes 
para o término do Campeonato Pa-
raibano”, opinou.

Cleodon Bezerra não vê o projeto como interessante

Fo
to

: R
ep

ro
du

çã
o/

W
ha

ts
ap

p

Campinense apoia
Para os clubes de 

maior capacidade de 
investimento do Esta-
do é fundamental que 
este projeto seja apro-
vado. Um exemplo 
disso é o Campinense, 
cujo o presidente Pau-
lo Gervany é a favor 
de toda medida que 
venha amenizar o pre-
juízo dos clubes, neste 
momento de pande-
mia do coronavírus.

“Eu vejo o projeto como mais uma tentativa 
de amenizar a crise dos clubes. Está vindo em um 
momento certo, e tomara que seja aprovado”, 
afirmou o dirigente. 

Para o Botafogo, esse projeto tem de ser apro-
vado urgentemente. “É muito importante, os clubes 
precisam alinhar seus contratos. Nós fizemos um 
planejamento para um ano, que foi totalmente 
atípico. Essa redução de 50 por cento nas rescisões 
é importante para que os clubes abram negociação 
com os atletas, que também não podem perder, 
porque são pais de família e têm seus compro-
missos para saldar”, disse o presidente do Belo, 
Sérgio Meira.

O projeto de lei, de autoria do deputado Arthur 
Maia (DEM-BA), cria também a possibilidade  de 
suspensão por 6 meses do pagamento de parcelas 
do Profut, o Programa de Refinanciamento Fiscal do 
Futebol Brasileiro, e ainda diminui o prazo mínimo 
para os clubes fazer contratos com os jogadores, 
que passa de 90 para 30 dias. 

“Sobre o Profut, ainda terei uma conversa com 
o pessoal da contabilidade do clube. Já com relação 
à diminuição do prazo mínimo dos contratos, eu 
acho que vai beneficiar a todos, os clubes e os joga-
dores”, acrescentou o presidente do Campinense.

O Botafogo não tem dívidas com o profut, 
mas Sérgio Meira elogiou a suspensão do paga-
mento, para ajudar aqueles clubes que estão em 
situação difícil. “Não temos dívidas com o Profut, 
mas temos que pensar nos outros clubes, e quanto 
ao prazo mínimo do contrato com os jogadores 
passar de 3 para 1 mês, acho muito importante, 
sobretudo para aqueles clubes que participam 
apenas do Campeonato Paraibano. Assim, eles 
poderão fazer um contrato curto para terminar a 
competição, diminuindo ainda mais os prejuízos 
acumulados. “concluiu”.
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Paulo Gervany, do Campinense, 
defende a aprovação do projeto



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00004/2020

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 DP00004/2020, 
que objetiva: Aquisição de Monitor Multiparametro de 12 polegadas e Bomba de Infusão; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDILANE CARVALHO ARAÚJO 
EPP - R$ 24.500,00.

Araruna - PB, 29 de maio de 2020
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Monitor Multiparametro de 12 polegadas e Bomba de Infusão. FUNDA-

MENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00004/2020. DOTAÇÃO: Orçamento de 2020 - Recur-
sos Próprios do Município/Outros Recursos 03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 302 0012 
1046 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Elemento de Despesa: 4490.52 
99 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até 28/07/2020. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 00040/2020 - 29.05.20 - EDILANE CARVALHO 
ARAÚJO EPP - CNPJ: 12.710.916/0001-14 - R$ 24.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00005/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00005/2020, 
que objetiva: Aquisições de gêneros alimentícios para distribuição de cestas básicas à população 
carente do município de Belém/PB, em virtude da pandemia do COVID-19; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA - R$ 
49.920,00 – Quarenta e Nove Mil Novecentos e Vinte Reais.

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

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de gêneros alimentícios para distribuição de cestas básicas à população 
carente do município de Belém/PB, em virtude da pandemia do COVID-19. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00005/2020. RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS - Dotação consignada 
no orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.32.01 - Material para Distribuição Gratuita. 
VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
e JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA - R$ 49.920,00 – Quarenta e Nove Mil Novecentos e Vinte 
Reais - CT Nº 00049/2020 – 03.06.2020.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2020
A Prefeitura do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor de BETANIAMED COMERCIAL LTDA CNPJ 09.560.267/0001-08 R$ 1.490,00 
e BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
EIRELI CNPJ 31.770.650/0001-40 valor R$ 13.050,00. Total R$ 14.540,00. Em consequência, ficam 
convocados os proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, 
caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções 
previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246.

Cuité – PB, em 02 de junho de 2020.
CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 

o objeto desta licitação em favor de BETANIAMED COMERCIAL LTDA CNPJ 09.560.267/0001-08 
R$ 1.490,00 e BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOS-
PITALARES EIRELI CNPJ 31.770.650/0001-40 valor R$ 13.050,00. Total R$ 14.540,00. Demais 
informações 83-3372-2246.

Cuité – PB, em 02 de junho de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020

A PREFEITURA DE CABACEIRAS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público que no dia 
17/06/2020 às 09h30min, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor 
Preço, por item, tendo por objeto a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, para 
atender a necessidade da Secretaria de Saúde, conforme consta do Edital durante o exercício de 
2020. As empresas interessadas poderão adquirir o Edital gratuitamente através do telefone (83) 
3356-1117, do portal do TCE/PB https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de 
Licitações – Licitações Previstas) e/ou por e-mail: cpl.cabaceiras17@hotmail.com das 09h00min 
às 12h00min e/ou do portal http://www.comprasgovernamentais.gov.br. Publicado na íntegra no 
Diário da FAMUP do dia 04.06.2020. Cabaceiras - PB, 03/06/2020. JOSÉ DJANILSON GALDINO 
DE FARIAS - Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2020
O Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo/PB, através de seu Pregoeiro Oficial, convoca as 

empresas:AAS WANDERLEY-ME (DROGAFARMA) - CNPJ: 04.279.658/0001-35; ALLMED DIS-
TRIBUIDORA E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 20.226.846/0001-51; 
DROGAFONTE LTDA - CNPJ: 08.778.201/0001-26; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.156.923/0001-20; LAISE DE LIMA E SILVA (MEDICAL CENTER 
DISTRIBUIDORA) - CNPJ: 23.706.033/0001-57; MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS HOSPITALAR LT - CNPJ: 23.993.232/0001-93; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO 
E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - CNPJ: 15.218.561/0001-39; SUPERFIO COMÉRCIO DE 
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES TDA - CNPJ: 05.675.713/0001-79, credenciadas no 
Pregão Presencial Nº 00033/2020, para a reabertura do mesmo, marcada paraas09:00 horas do 
dia 08 de Junho de 2020, no Setor de Licitações, na Rua Benedito Soares da Silva, 131, Monte 
Castelo, Cabedelo/PB. Informações no horário das 08:00hs às 14:00hs dos dias úteis.Telefone: 
(083) 3250-3121 -Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br

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

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Junho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de bloqueio, rastreamento, monitoramento e desligamento remoto de veículos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto 
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.
br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 17 de Março de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos Serviços técnicos contábeis na assessoria ao setor de recursos hu-

manos, com as informações junto á Receita Federal Brasil, C.E.F., e Ministério da Previdência Social 
das informações da GFIP, DCTF, DIRF, RAIS como também o acompanhamento da regularidade 
da empresa junto aos órgãos fiscalizadores, Durante o exercício de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00005/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Curral Velho: 
09.001 FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1007 2014 MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES 
DA SECRETARIA DE SAÚDE, 145 3390.39 00 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho e: CT Nº 00008/2020 - 03.06.20 - ROGERIO LACERDA 
ESTRELA ALVES - R$ 20.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 011/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB, através da CO-
MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 09:00 HORAS DO DIA 
06 DE JULHO DE 2020, CONCORRÊNCIA, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Empreitada por 
Preço Unitário, cujo OBJETO É A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS: 
SÃO JOSÉ DA MATA, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, ITARARÉ, CUITÉS, CATOLÉ DE BOA VISTA, 
DISTRITO DE GALANTE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, ALTO BRANCO E NAÇÕES, NO 
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O Edital está à disposição na Rua Dr. 
João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (http://transpa-
rencia.campinagrande.pb.gov.br/licitacoes/) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), 
ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com .

Campina Grande, 03 de junho de 2020.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 

GABINETE DO PREFEITO
Conceição - PB,28 de Maio de 2020.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços 
nº 00002/2020: Contratação de empresa especializada para reforma de praça no município de 
Conceição/PB, conforme planilha orçamentária e o contrato de repasse nº. 866962/2018/MCI-
DADES/CAIXA.; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: - A CASA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME. - CNPJ: 20.256.412/0001-02 - Valor: R$ 249.422,42. 
Publique-se e cumpra-se. 

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 

GABINETE DO PREFEITO
Conceição - PB, 28 de Maio de 2020.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-

ções legais, R E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 
00002/2020, que objetiva: Contratação de empresa especializada para reforma de praça no município 
de Conceição/PB, conforme planilha orçamentária e o contrato de repasse nº. 866962/2018/MCIDA-
DES/CAIXA.; Dessa forma fica convocada a licitante vencedora para assinar o Termo de Contrato, no 
prazo de 05 (cinco) dias ininterruptos, a contar desta publicação e nas condições estabelecidas no 
Edital, sob pena de decair o seu direito sobre a presente Licitação, nos termos do artigo 81, da Lei 
Nº. 8.666/93; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 
como proponente(s) vencedor(es): - A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME. - CNPJ: 
20.256.412/0001-02 - Valor: R$ 249.422,42. Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 40201/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma de praça no município de Concei-
ção/PB, conforme planilha orçamentária e o contrato de repasse nº. 866962/2018/MCIDADES/CAIXA.  

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2020 
Nº. DA PROPOSTA 031767/2018 - CONTRATO DE REPASSE Nº 866962/2018/MCIDADES/

CAIXA - JUNTO À UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, 
REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB - 10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 
- PROGRAMA DE TRABALHO - 15 451 1010 1035 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS E 
CANTEIROS - ELEMENTO DE DESPESA - 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
PARTES: CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Conceição.
CONTRATADO: A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – VALOR: R$ 249.422,42.

Conceição - PB, 03 de Junho de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito
CONTRATANTE

A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ nº 20.256.412/0001-02
EDUARDO TEMOTEO LINS

CPF Nº 913.286.593-72

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 80101/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 
CONTRATADO: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ 

Nº 06.020.318/0001-10.
OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preço para aquisição de veículos de transporte escolar 

diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE), em atendimento às entidades 
educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no edital do Pregão identificado no preâmbulo e na 
proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

VALOR TOTAL: R$ 193.632,00 (Cento e noventa e três mil, seiscentos e trinta e dois reais).  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: caput do Art. 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas Alterações e 

Decreto Federal 7892, de 23 de janeiro de 2013. Processo Administrativo Nº. 020521AD00001.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201900526-4/PLANO DE 

AÇÕES ARTICULADAS/FNDE - 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, na classificação 12 361 
1009 1010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE.

PRAZO: 12(doze) meses.
DATA DA ASSINATURA:  02 DE JUNHO DE 2020

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, CONSIDERANDO, 
o que consta no caput do Art. 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas Alterações e Decreto Federal 
4.342 de 28 de agosto de 2002. RESOLVE: RATIFICAR, a Adesão nº. 00001/2020 para contratar, 
a empresa MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ Nº 
06.020.318/0001-10, estabelecida na Rua Volkwagen, Nº 291, Bairro: Jabaquara – São Paulo/
SP – CEP: 04.344-901, no valor total de R$ 193.632,00 (Cento e noventa e três mil, seiscentos 
e trinta e dois reais). Com objetivo de realizar a Adesão a Ata de Registro de Preço de preço do 
Pregão Eletrônico Nº 11/2019/FNDE/MEC para aquisição de veículos de transporte escolar diário 
de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE), em atendimento às entidades educa-
cionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo com as 
especificações, quantidades estimadas e condições constantes no Termo de Referência – Anexo I. 
Assim como a proposta vencedora, independente de transcrição. Publique-se. 

Conceição-PB, 01 de junho de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020521AD00001

OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preço para aquisição de veículos de transporte escolar 
diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE), em atendimento às entidades 
educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo 
com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no Termo de Referência – 
Anexo I. Assim como a proposta vencedora, independente de transcrição.

EMPRESA: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ 
Nº 06.020.318/0001-10, estabelecida na Rua Volkwagen, Nº 291, Bairro: Jabaquara – São Paulo/
SP – CEP: 04.344-901

VALOR TOTAL: R$ 193.632,00 (Cento e noventa e três mil, seiscentos e trinta e dois reais).  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: caput do Art. 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas Alterações e 

Decreto Federal 7892, de 23 de janeiro de 2013.
PRAZO: 12 (doze) meses.

CONCEIÇÃO - PB, 01 DE JUNHO DE 2020. 
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2020, que objetiva: CONTRA-
TAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO, 
durante o exercício de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA - R$ 27.000,00.

Curral Velho - PB, 25 de Maio de 2020
MANOEL DINIZ NETO

Gestor do Fundo de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
AVISO DE RESULTADO  

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020
A Prefeitura Municipal de Curral Velho, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento e habilitação e proposta do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020, com a Contratação de empresa especializada na Presta-
ção de Serviços Administrativos e Tributários. Conforme especificação do edital. Com os licitantes 
classificados em todas as fases deste certame a pessoa Jurídica F. LEITE DA SILVA – Valor Global: 
R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais).

Curral Velho - PB, 26 de Maio de 2020.
Cláudio Nogueira dos Santos

Pregoeiro Oficial  

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS 

Nº 007/2020
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para conhe-

cimentos dos interessados o resultado do julgamento da proposta de preços da Tomada de Preços 
Nº 007/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia 
na construção de praça pública no Bairro Cruz da Tereza, Zona urbana do Município de Coremas. 
Licitante com a proposta analisada pelo setor de engenharia e classificada como vencedora pela 
CPL:Torres e Andrade Construções, Pré-Moldados e Serviços Ltda, CNPJ: 21.933.413/0001-07, com 
o valor total R$ 137.195,44 (Cento e trinta e sete mil, cento e noventa e cinco reais, e quarenta e 
quatro centavos). Licitante com a proposta adesclassificada pela CPL:FFJ Construtora Ltda, CNPJ: 
19.369.906/0001-06, o valor total R$ 159.305,87 (Cento e cinquenta e nove mil, trezentos e cinco 
reais, e oitenta e sete centavos), por não atender o tem 9.2, do edital. Cópia do parecer da engenharia: 
www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. A CPL informa que os autos após inspirado 
o prazo recursal, o referido certame será encaminhado para a Sra. Gestora adotar as providencias 
cabíveis. E-mail da CPL só para recebimentos de recursos:coremascpl.recurso@gmail.com.   

Coremas/PB, 01 de junho de 2020.
GildemarcosDiogenes Gurgel

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS 

Nº 003/2020
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para conhe-

cimentos dos interessados o resultado do julgamento da proposta de preços da Tomada de Preços 
Nº 003/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na 
reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal Nitão Diniz, localizada no Município de Core-
mas, conforme plano de trabalho e projeto básico do Termo de convênio 469/2019 celebrado com 
a Secretaria de Estado da Educação. Licitante com a proposta analisada pelo setor de engenharia 
e classificada como vencedora pela CPL:FFJ Construtora Ltda, CNPJ: 19.369.906/0001-06, com o 
valor total R$ 114.076,40 (Cento e quatorze mil, setenta e seis reais, e quarenta centavos).Cópia do 
parecer da engenharia: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. A CPL informa que 
os autos após inspirado o prazo recursal, o referido certame será encaminhado para a Sra. Gestora 
adotar as providencias cabíveis. E-mail da CPL só para recebimentos de recursos:coremascpl.
recurso@gmail.com. 

Coremas/PB, 02 de junho de 2020.
GildemarcosDiogenes Gurgel 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS 

Nº 012/2020
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para conhe-

cimentos dos interessados o resultado do julgamento da proposta de preços da Tomada de Preços 
Nº 012/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviço na Reforma da 
Unidade de Saúde (UBS Antônio Lopes).Licitante com a proposta analisada pelo setor de enge-
nharia e classificada como vencedora pela CPL:Torres e Andrade Construções, Pré-Moldados e 
Serviços Ltda, CNPJ: 21.933.413/0001-07, com o valor total R$ 100.232,20 (Cem mil, duzentos 
e trinta e dois reais, e vinte centavos).Cópia do parecer da engenharia: www.coremas.pb.gov.br/
avisos-editais-e-documentos. A CPL informa que os autos após inspirado o prazo recursal, o referido 
certame será encaminhado para a Sra. Gestora adotar as providencias cabíveis. E-mail da CPL só 
para recebimentos de recursos:coremascpl.recurso@gmail.com.

Coremas/PB, 02 de junho de 2020.
GildemarcosDiogenes Gurgel

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

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 14:00 horas do dia 17 de Junho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
PNEUS E CÂMARAS DE AR. 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. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 02 de Junho de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de camisas destinadas a diversos eventos realizados pela Administração 
Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00039/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 Elemento de 
despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00286/2020 - 25.05.20 - AGS 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 39.800,00; CT Nº 00287/2020 - 25.05.20 - UZE BRINDES 
E UNIFORMES - R$ 73.120,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para serviços de esquadrias de ferros, 
alumínio e carpintaria em diversos setores da administração. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00048/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento 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 CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00301/2020 - 29.05.20 - JOSÉLIO ALVES DOS 
SANTOS - R$ 132.750,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00044/2020, que objetiva: Aquisições parcelas de 
Móveis diversos para melhor atender as demandas administrativas no exercício 2020; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUI-
PAMENTOS LTDA - R$ 32.670,00; EMILLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - R$ 
46.698,80; NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 30.310,00. Ficam 
os licitantes convocados para assinatura dos contratos nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 02 de Junho de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00046/2020, que objetiva: Serviços de 
links de internet para melhor atender as necessidades da administração municipal; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO ALESSANDRO FITTIPALDI 
MOLINARI - R$ 79.709,00.

Guarabira - PB, 03 de Junho de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Termo de Adesão a Ata de registro de preços nº 17/2019 do Pregão Presencial SRP nº 
17/2019 da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande/PB - STTP, 
conforme extrato da Ata de Registro de Preços publicada na Imprensa Oficial tudo em conformidade 
ao amparo contido no Decreto n.º 7892, de 23 de Janeiro de 2013, Decreto nº 34.986/2014 e das 
demais normas legais aplicáveis, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
FORMA PARCELADA DE TINTA VIÁRIA (A BASE DE ÁGUA ACRÍLICA) PARA MELHOR ATENDER 
AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Termo de Ade-
são 01/2020/PMG. AMPARO LEGAL: Decreto n.º 7892, de 23 de Janeiro de 2013, Lei Federal n.º 
10.520/2002. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS / OUTROS: 
Dotação consignada no orçamento vigente. Elemento de despesa: 3.3.90.30.01 – Material de Con-
sumo VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira 
e: CT Nº 305/2020 – 01.06.2020 – VIMASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES 
DE VIDRO LTDA - R$ 254.225,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE ADESÃO 01.2020 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Termo de Adesão a Ata de registro de preços nº 17/2019 do Pregão Presencial SRP nº 

17/2019 da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande/PB - STTP, 
conforme extrato da Ata de Registro de Preços publicada na Imprensa Oficial tudo em conformidade 
ao amparo contido no Decreto n.º 7892, de 23 de Janeiro de 2013, Decreto nº 34.986/2014 e das 
demais normas legais aplicáveis, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
FORMA PARCELADA DE TINTA VIÁRIA (A BASE DE ÁGUA ACRÍLICA) PARA MELHOR ATENDER 
AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, a autorização do Órgão gerenciador e 
declaração de aceitação da empresa VIMASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES 
DE VIDRO LTDA, todos partes integrantes deste instrumento contratual, independente de transcrição, 
tudo em conformidade ao que preceitua o Decreto nº 7892, de 23 de Janeiro de 2013. Com base 
nas informações constantes do Processo em referência, através de Adesão a ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS do referido Pregão Presencial, em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da 
Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores e competente parecer Jurídico, HOMOLOGO e ADJUDICO 
o objeto, em favor da empresa VIMASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES DE 
VIDRO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.305.148/0002-39, no valor de R$ 254.225,00 (Duzentos 
e Cinquenta e Quatro Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais).

Guarabira/PB, 01 de junho de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro substituto e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00023/2020, do tipo menor preço por item, objetivando a contratação de empresa 
para prestação de mão de obra para conserto de veículos em geral, destinadas a frota que pertence 
a prefeitura e locados, cuja abertura será no dia 22.06.2020, às 08:30 horas, na sala de licitações 
deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB. O edital e 
demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 03 de Junho de 2020.
 Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro substituto e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00024/2020, do tipo maior percentual de desconto, objetivando a aquisição de 
peças em geral, destinadas a frota que pertence a prefeitura e veículos locados, cuja abertura será 
no dia 22.06.2020, às 10:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio 
Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 03 de Maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
O Prefeito Municipal de Ingá, Estado da Paraíba, usando as atribuições que lhe confere a Lei, 

resolve REVOGAR a licitação modalidade Concorrência n.º 001/2019, cujo objeto é a contratação 
de uma empresa de construção civil para executar a obra de construção do Sistema de Coleta e 
Tratamento de Esgoto Sanitário da cidade de Ingá, em razão da existência de erros no edital, bem 
por estar o processo licitatório suspenso à vários meses, sendo inviável a sua continuação devido 
a pandemia do Covid-19.

Ingá(PB), 8 de abril de 2020.  
MANOEL BATISTA CHAVES FILHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, ainterposição derecursos administrativo por parte 
da pessoa física JÔNIO DA COSTA SILVA, contra o Edital da Tomada de Preços nº 00005/2020, 
para conhecimento dos interessados, querendo, apresentarcontra razões no prazo legal. Demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço Rua Pedro Lopes Brasileiro, 
s/nº, Centro – Igaracy - PB, no horário das 07:00 às 12:00 horas.  

Igaracy-PB, 29 de Maiode 2020.
Maria Sueli Lopes de Souza

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
A Prefeitura Municipal de Igaracy-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fica ADIADA a abertura da Tomada de Preços nº 
00005/2020, marcada para o dia 08.06.2020 às 08:30, uma nova data será publicada posteriormente 
na imprensa oficial da mesma forma do aviso. Demais informações encontram-se a disposição dos 
interessados, no horário das 08:00 às 12:00 horas.    

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

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09038/2020 PROCESSO ADM. Nº 2019/032454
CHAVE Nº 818347
OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, EM 

ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROJETO ABRAÇANDO O ESPORTE E VIVENDO EM 
MOVIMENTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 05/06/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
18/06/2020, às 11h00. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites www.licitacoes-e.com.br e 
http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 04 de junho de 2020.

João Pessoa, 02 de junho de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SEPLAN

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07021/2020 – SEPLAN
PARTES: CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATADA: CONSTRUTORA ITAY LTDA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RIVALDO CORREIA – FASE II EM JOÃO PESSOA
PRAZO EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 120 (cento e vinte) dias.
LICITAÇÃO: Concorrência n.º 33017/2019.
VALOR: R$ 715.164,63 (Setecentos e quinze mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta 

e três centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
SEINFRA:
a) 11.107.15.452.5099.1050 – CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E 

RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS, CALÇADÕES, ESCADARIAS, JARDINS E ALHAM-
BRADOS

b) Natureza da despesa: 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES
c) Fonte de recurso: 1001 – Recursos ordinários;
d) PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como o artigo 37 da Consti-

tuição Federal.
João Pessoa 28 de maio de 2020.

SACHENKA BANDEIRA DA HORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

CONTRATANTE
CONSTRUTORA ITAY LTDA

IVONALDO DIAS DE ARAÚJO
CONTRATADA

UNIÃO  A
Esportes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
CHEFIA DE GABINETE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.004/2020–UEP/GAPRE
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.
CONTRATADA: INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 

01.645.738/0021-12
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

E COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA 
INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA (SIGEF), NO ÂMBITO DO PROGRA-
MA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

PRAZO EXECUÇÃO: 700 (setecentos) dias contados a partir da data de expedição da Ordem 
de Serviço;

PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 730 (setecentos e trinta) dias contados a partir da data de 
expedição da Ordem de Serviço.

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 71002/2020.
VALOR: R$ 8.217.600,00 (oito milhões duzentos e dezessete mil e seiscentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.04.122.5552.1614
b) Elemento de Despesa: 4.4.90.35
c) Fonte de recursos: 1920
d) Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar 

n° 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 
1.024/2019, Lei Orgânica do Município de João Pessoa, Decreto Municipal nº 5.717/2006, Decreto 
Municipal nº 7.367/2011, Lei Municipal nº 10.431/2005, Contrato de Empréstimo nº 4444-OB/BR, 
Regulamento Operacional do Programa João Pessoa Sustentável, Lei Federal nº 13.979/2020, 
Decreto Municipal nº 9.465/2020.

João Pessoa, 13 de maio de 2020.
Lucélio Cartaxo Pires de Sá

Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito do Município de João Pessoa
Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
CHEFIA DE GABINETE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.003/2020–UEP/GAPRE
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA.
CONTRATADA: INSTITUTO ÁQUILA DE GESTÃO LTDA, CNPJ sob o nº 14.377.211/0001-52.
OBJETO: SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA 

DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE JOÃO 
PESSOA (PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL), NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

PRAZO EXECUÇÃO: 54 (cinquenta e quatro) meses contados a partir da data de expedição 
da Ordem de Serviço;

PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 55 (cinquenta e cinco) meses contados a partir da data de 
expedição da Ordem de Serviço.

LICITAÇÃO: Seleção Baseada na Qualidade e Custo nº 01/2018.
VALOR: R$ 10.063.167,40 (dez milhões sessenta e três mil cento e sessenta e sete reais e 

quarenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.04.122.5552.1614
b) Elemento de Despesa: 4.4.90.35
c) Fonte de recursos: 1920
d) Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: GN 2350-9, Contrato de Empréstimo nº 4444-OB/BR, Regulamento 

Operacional do Programa João Pessoa Sustentável, Lei Federal nº 8.666/1993.
João Pessoa, 22 de maio de 2020.

Lucélio Cartaxo Pires de Sá
Secretário Chefe de Gabinete do Prefeito do Município de João Pessoa

Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE SESSÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 09001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/144090

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Presidente da 
Comissão Setorial de Licitação, torna público que dara prosseguimento ao processo de licitação, 
na modalidade CHAMADA PÚBLICA, atinente ao objeto em referência. E realizará a abertura dos 
envelopes e análise dos projetos de venda em sessão pública, a realizar-se em 15/06/2020, às 
09:00h, no Centro Cultural Tenente Lucena, localizado na Rua Josefa Taveira, S/N, Mangabeira, 
João Pessoa/PB, CEP 58.033-455. 

 Anatilde Eleonore Teixeira Travassos
Presidente da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO 1º) ADITIVO DE REMANEJAMENTO E ACRÉSCIMO AO CONTRATO 

Nº 027/2020
Tomada de PreçosNº005/2019.Contratante:Prefeitura de Livramento/PB, Contratada:Suzana 

Azevedo Meira-ME, CNPJ: 10.588.767/0001-37. Considerandoos serviços adicionados na planilha 
de perde x ganha tem como data-base o SINAPI de abril de 2019 Desonerado e BDI utilizado de 
29,07%, conforme referências da planilha contratada. Para os preços dos serviços não constantes 
na planilha da empresa, houve uma redução de1,09% (doze cento) sobre o preço SINAPI e ORSE 
devido a redução estabelecida entre a planilha contratada sobre a planilha licitada. Considerandoque 
houve acréscimo de quantitativos executado e não previstos na planilha base inicial contratada no 
valor total de R$ 84.173,15 (Oitenta e quatro mil, cento setenta e três reais e quinze centavos), 
contudo considerando ainda que houve diminuição de quantitativos previstos na planilha base inicial 
contratada e não executados no valor total de R$ 31.280,00 (Trinta e um mil, duzentos e oitenta 
reais), dito isso o acréscimo aqui solicitado nesta peça é o valor total de R$ 52.893,15 (Cinquenta 
e dois mil, oitocentos noventa e três reais e quinze centavos), conforme demonstrado na planilha 
orçamentária (Perde e Ganha) anexo, contudo o valor total contratado passa a ser de R$ 472.949,36 
(Quatrocentos setenta e dois mil, novecentos quarenta e nove reais, trinta e seis centavos), conforme 
demonstrado na planilha orçamentária (Perde e Ganha). Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes contratantes: Carmelita 
E. V. Sousa (Prefeita) ea Sra. Suzana Azevedo Meira (Pela Contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
RESULTADO DO JULGAMENTO HABILITAÇÃO

Tomada de Preços n. 005/2020
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MARI, no 

uso de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após 
análise dos documentos de habilitação foi apurado o seguinte: as empresas D2R3 SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO E CIVIL EIRELI – CNPJ: 32.666.677/0001-50, GRAMARE CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 30.676.883/0001-15, CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE 
LTDA-EPP – CNPJ: 17.490.708/0001-70, R F – SERVIÇOS DE COSNTRUÇÃO CIVIL EIRELI 
– CNPJ: 29.878.872/0001-39, ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCA-
ÇÕES EIRELI-ME – CNPJ: 05.881.170/0001-46, PLANENG ENGENHARIA LTDA-ME – CNPJ: 
27.700.986/0001-69, ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 36.007.259/0001-01, DIAS CONS-
TRUÇÕES LTDA – EPP – CNPJ: 17.421.938/0001-88 E COPEME CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ 
24.414.236/0001-32, foram HABILITADAS, por cumprir de forma integral aos itens 5 e 6 do edital. 
Já a empresa, PR CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 36.121.012/0001-11, não atendeu ao item 
5.5.2, onde foi INABILITADA, por descumprir as exigências do edital, abrindo-se o prazo recursal 
e vistas ao processo aos interessados. Maiores informações através do e-mail: cpl.mari.2017@
gmail.com ou no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de 
expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 03 de maio de 2020
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

MUNICÍPIO DE NATUBA - PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

 EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA Nº 00001/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMEN-
TÍCIOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE NATUBA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: Recursos Próprios do Município de Natu-
ba: 02.010 - Secretaria do Governo Municipal 04 122 2001 2002 - Manutenção Das Atividades da 
Secretaria do Governo Municipal 02.020 Secretaria de Administração 04 122 2001 2007 - Manu-
tenção das Atividades da Secretaria de Administração 02.060 Secretaria de Saúde 10 301 2001 
2031 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde. 02.070 Fundo Municipal de Saúde 10 
301 1001 2032 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - 
Recursos Próprios. 10 301 1001 2033 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 
da Atenção Básica. 10 302 1001 2034 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 
da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Recursos Próprios. 10 302 
1001 2035 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. 02.080 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
08 244 2001 2043 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social. 
02.090 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1004 1010 - Estruturação da Rede de Serviços 
Socioassistenciais de Proteção Social Básica - CRAS, CREAS e Afins. 08 244 1004 2049 - Bloco da 
Proteção Social Básica. 08 244 1004 2050 - Programa de Acompanhamento e Monitoramento do 
Acesso e Permanência na Escola das Pessoas Com Deficiência do BPC/LOAS-BPC NA ESCOLA. 
08 244 1004 2053 - Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. 08 244 1004 
2057 - Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Feliz. 3390.30 99 - Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até 28/06/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 
00006/2020 - 28.05.20 - ISRAEL SOARES DOS SANTOS PRODUTOS ALIMENTICIOS CNPJ 
30.308.240/0001-19 VALOR - R$ 28.512,97.

Natuba, 03 de Junho de 2020
JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Tomada de Preço n.º 0004/2020

O Município de Olivedos-PB, por meio da Comissão Permanente de Licitação, faz saber aos 
interessados do certame em epígrafe da TOMADA DE PREÇO nº 0004/2020, Após a análise dos 
Documentos de Habilitação apresentados pelas empresas participantes a Comissão de Licitação 
concluiu o seguinte relatório em conformidade com os setores jurídico e de engenharia, conforme 
segue abaixo; cujo objetivo. Execução de Obras de Pavimentação de Ruas no Perímetro Urbano do 
Município de Olivedos/PB, Conforme Planilha Orçamentária e Projeto Básico em Anexo: 

EMPRESAS HABILITADAS; 
1 – k LIXITO CONSTUÇÕES EIRELI (MARIA VANESSA SILVA DE OLIVEIRA – ME), CNPJ: 

22.406.154/0001-10 (Habilitada para a fazer de proposta de preços).
2 – OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA, CNPJ: 

26.764.981/0001-37, (Habilitada para a fazer de proposta de preços)
3 – ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA – CNPJ N.º 17.620.895/0001-60, (Habilitada para a 

fazer de proposta de preços).
4 – COSTRUTORA APODI LTDA, CNPJ N.º 17.620.703/0001-15, (Habilitada para a fazer de 

proposta de preços).
5 – EL-SALEI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ N.º 18.126.667/0001-09, 

(Habilitada para a fazer de proposta de preços).
6 – A.S. CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ N.º 33.506.391/0001-70, (Habilitada para a fazer de 

proposta de preços).
7 -  SOMO CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ N.º 35.042.630/0001-33, (Habilitada para a fazer 

de proposta de preços).
8 – NELCINA PERERA MOREIRA, CNPJ N.º 10.676.491/0001-49, (Habilitada para a fazer de 

proposta de preços). 
EMPRESA INABILITADA; Não Atendeu Planamente os Requisitos do Edital
1 – TORRES E ANDRADE CONSTRUTORA, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ 

N.º21.933.413/0001-07, 2 – CONSTRUTORA BETAGAMA EIRELI, CNPJ N.º 29.482.689/0001-10 
E 03 – RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ N.º 19.910.105/0001-06, 
conforme (Relatório e Pareceres), com vista franqueada aos interessados na sala da CPL. Infor-
mamos, ainda, que Os interessados, querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventualmente, 
interpor recursos, pertinentes a essa fase, no prazo estipulado em Lei, a contar da data da efetiva 
publicação do extrato deste julgamento na Imprensa Oficial não tendo recursos fica também aberto 
o prazo estipulado em Lei para abertura da proposta de preço da empresas habilitadas que será no 
dia 15 de Junho de 2020 às 15:30 horas na sala da CPL desta Prefeitura.

 Olivedos- PB, 03 de Junho de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

AVISO DE RESULTADO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2020

 A Comissão Permanente de Licitações torna público para conhecimento das licitantes e de quem 
interessar, relativamente ao recurso interposto pelo licitante SOMOS CONSTRUCOES EIRELI, ins-
crita no CNPJ sob nº 35.042.630/0001-03, foi reconhecido o recurso, e no mérito foi indeferido, com 
base no parecer jurídico da procuradoria Jurídica deste município, que declara Inabilitada com base 
no item do edital n.º 6.7 Comprovação de garantia, que deverá ser prestada até o segundo dia útel, 
A exigência em questão está em consonância com o inciso III do artigo 31 da lei 8666/93 que prevê 
a garantia de 1% do valor do estimado do objeto  da contratação na fase de habilitação, a saber:

 Olivedos- PB, 03 de Junho de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Junho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Medicamentos, 
“Farmácia Básica, Controlados e especiais” destinados a farmácia básica do município de Paulista/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 009/09; 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) 34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 02 de Junho de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Junho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Material Hospitalar destinados ao 
Hospital no município de Paulista/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 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; 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) 34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.
com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 02 de Junho de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 11:00 horas do dia 16 de Junho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Material Hospitalar destinado ao 
SAMU deste município de Paulista/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 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; 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) 34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.
com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 02 de Junho de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 11:30 horas do dia 17 de Junho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Material Hospitalar destinados aos 
PSF deste município de Paulista/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 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; 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) 34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.
com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 02 de Junho de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 19 de Junho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Material Odontológico destinado as 
atividades do Fundo Municipal de Saúde e PSF no município de Paulista/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 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; 
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) 
34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 02 de Junho de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00159/2018, em 17.12.2018.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CONSTRUTORA DAKI EIRELI ME.
OBJETO CONTRATUAL: Continuação da implantação de pavimentação em paralelepípedo em 

vias públicas urbanas do município de Piancó, atendendo ao Contrato de Repasse nº 1008218-
67/2013, MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA. 

OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazos.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB,  03 de Junho de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

 Prefeito                          

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2020

O Município de Picuí torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licita-
ção na modalidade Pregão Eletrônica, objetivando: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA 
PARA OPERAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CRÉDITOS 
PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONA-
DOS, CONTRATOS, INTERNOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE 
PICUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. No dia 
18/06/2020, às 09:05 horas, (horário de Brasília) no portal www.bll.org.br, conforme especificado no 
Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 00015/2020, Processo Administrativo  Nº 200520PE00015. 
Informamos que o Edital encontra-se disponível nos sites www.picui.pb.gov.br/licitacoes, www.tce.
pb.gov.br, www.bll.org.br. Maiores informações pelo telefone (83) 3371-2126 – ramal 26.

Picuí - PB, 21 de maio de 2020.
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito
PUBLICADO EM 25/05/2020. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Resultado de Julgamento de Proposta de Preços

Tomadade Preços nº 00006/2020
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público, resultado de julgamento de proposta de 

preços, atendendo ao art.109, I”b” da lei nº 8.666/93. Fica declarada classificada a empresa DEL 
ENGENHARIA EIRELI – ME com o valor global de R$ 374.986.76 (trezentos e setenta e quatro 
mil novecentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos). Foi declarada desclassificada a 
empresa ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI-EPP por apresentar valor global superior àquela.

Pedra Branca-PB, 03 de Junho de 2020.
SeverinoLuizdeCaldas

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00043/2018, em 16.05.2018.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa PAIVA & BARROS SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de escritório de advocacia para o patrocinio e defesa 

em processos de natureza tributária e previdenciária, nas esferas federal e estadual de interesse 
do município. 

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB,  18 de Maio de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito                          

PrefeituraMunicipaldePedraBranca
ResultadodeJulgamentodePropostadePreços

TomadadePreçosnº00005/2020
APrefeituraMunicipaldePedraBrancatornapúblico,resultadodejulgamentodepropostadepreços,

atendendoaoart.109,I”b”daleinº8.666/93.FicadeclaradaclassificadaaempresaDEL ENGENHARIA 
EIRELI – ME comovalorglobaldeR$258.945,71 (duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos e 
quarenta e cinco reais e setenta e um centavos). FoideclaradadesclassificadaaempresaABILIO 
FERREIRA LIMA NETO EIRELI-EPPporapresentaramvalorglobalsuperioràquela.

PedraBranca-PB,03 deJunhode2020.
SeverinoLuizdeCaldas

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE CREDENCIAMENTO CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, para conhecimento dos interessados, o pre-
sente EDITAL DE CHAMAMA PÚBLICA para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas na Área 
de Saúde para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em oftalmologia, 
voltados para consulta para diagnóstico/avaliação de glaucoma (fundoscopia, tonometria e cam-
pimetria), acompanhamento e avaliação de glaucoma por fundoscopia, tonometria e campimetria 
e tratamento oftalmológico de pacientes para glaucoma monocular e binocular em todas as linhas 
de tratamento, a fim de atender as necessidades da população do município de Rio Tinto – PB, 
podendo os interessados apresentar toda a documentação e proposta no período de 05/06/2020 
a 07/07/2020, no horário: 08h:00 m às 12h:00m. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e 
demais normas aplicáveis à espécie. Fonte de recurso prevista para o exercício financeiro de 2020. 
O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na sala 
da Comissão Permanente de Setorial de Licitação. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis na Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB. Telefone: (083) 
99333-5316. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 03 de junho de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 17 de junho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes diversos, destinados as secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; 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) 3291-2222. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 03 de junho de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 17 de junho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Inter travado 
diversos, destinado a esta prefeitura. 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 025/05; 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) 3291-2222. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 03 de junho de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:30 horas do dia 03 de Julho de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo TÉCNICA E PREÇO, para: prestação de serviços de asses-
soria e consultoria jurídica, no acompanhamento de gestão junto ao Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 02 de Junho de 2020
MARA JOSÉ DA COSTA MARANHÃO

Presidente da Comissão

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

ADITIVO DE PRAZO
Termo aditivo nº 05 – quarto de prazo do Contrato de nº 00012/2018. Partes Prefeitura Munici-

pal de São Sebastião de Lagoa de Roça eCONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA - ME 
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obras e serviços 
remanescentes para Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta Padrão Com Vestiários, 
no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça. Convenio 1005943 PAC II, adicionados de 
contrapartida do Município.Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2017. Dotação: 
Recursos Próprios do Município /Recurso Convênio 1005943 PAC II: 02050.12.361.2002.1053 - 
4490.51.0000 – 001/050 Objeto do Aditivo: Refere-se o presente aditivo de acréscimo de aditamento 
de prazo com Prorrogação por mais 200 dias a contar do dia12/06/2020. Mantendo As demais 
Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.II, §, Da Lei 8666/93. Assinam: SEVERO LUÍS DO 
NASCIMENTO NETO e CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA – ME.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 004/2020
O Prefeito do Município de Sumé - PB, em de conformidade com a Lei nº. 8.666/93, suas alte-

rações, Lei nº. 8.080/90 e 8142/90, Portarias nº. 358/2006, 648/2006 e 650/2006 do Ministério da 
Saúde, Resolução nº. 1613/2001-CFM e demais legislações aplicáveis, TORNA PÚBLICO para 
conhecimento dos interessados,a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO para de CREDENCIA-
MENTOde pessoas físicas e jurídicas, instituições privadas com ou sem fins econômicos ou filantró-
picas, prestadoras de serviços especializados de ultrassonografia, atendendo as necessidades do 
município de Sumé-PB, conforme especificações constantes do anexo I do edital, o qual se encontra, 
na íntegra, à disposição de todos os interessados, na sala da Comissão de Licitação, localizada na 
Avenida Primeiro de Abril, 379 – Centro, no horário propositura  das 08:00 horas as 13:00 horas. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3353-2274. Os interessados poderão inscrever-se para 
Credenciamento, a partir da data de 25 de Junho de 2020, no local supramencionado, sendo suas 
inscrições proporcionalmente adequadas ao período remanescente de vigência do Credenciamento.

Sumé - PB, 03de junho de 2020.
ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUSA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 046/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimen-

to licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: AQUISIÇÃO DE 
LAVATÓRIOS MÓVEIS DESTINADOS A PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO DE SOUSA-
PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 
INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19, JUNTO 
DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SOUSA-PB, conforme condições e especificações do edital e seus 
anexos. Abertura das propostas: dia 12 de junho de 2020 às 09h00 (horário de Brasília), através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do 
edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.brewww.sousa.pb.gov.br(1.Transparência, 
2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 03 de junho de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 048/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10 de 

junho de 2020 às 10h00m, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de Sousa, situada à Rua 
Coronel José Gomes de Sá, nº 27, 1º andar, Centro, Sousa–PB, procedimento licitatório na modali-
dade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço. Objeto: AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) CESTAS 
BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO SOUSA/PB, ATINGIDAS 
ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA CAUSADA POR COVID-19, A CARGO DA SECRETARIA 
DE AÇÃO SOCIAL, discriminados e quantificados nos anexos do edital. Os interessados poderão 
acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítio www.sousa.pb.gov.br (1.Trans-
parência, 2.Sousa Transparência, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão), ou 
ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 08h00 às 12h00, em todos os dias úteis, no 
endereço supracitado, mediante pagamento de boleto emitido pelo Setor de Tributos do Município.

Sousa, 03 de Junho de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020
OBJETO: Prestação de serviços especializados de Consultoria e Assessoria Técnica em pla-

nejamento e gestão pública relativa às áreas contábeis, financeira e orçamentária. Data e Local, 
às 09h00min do dia 19/06/2020, na sala de Reuniões da CPL, Localizada na BR 230, S/N, Centro, 
São Bentinho–PB. 

São Bentinho-PB, 03 de Junho de 2020. 
Luciana de Fátima Nobre da Costa 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO 

PREGAO PRESENCIAL N° 017/2020
Após concluir todas as etapas, HOMOLOGO, com base nas informações constantes do Processo 

de Licitação acima citado, e considerando que foram observados os prazos recursais, nos termos 
do artigo 109, da Lei nº 8.666/93 os itens aos seus respectivos vencedores, com base no relatório 
apresentado pelo PREGOERIRO E EQUIPE DE APOIO, em consequência, ficam convocado o 
licitante vencedor:

 - ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LDTA – EPP, CNPJ n 
09.478.023/0001-80, vencedora do item 06(seis) com o valor de R$ 240,00(duzentos e quarenta 
reais), MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430, CNPJ n 
32.310.867/0001-30 com o item 05(cinco) com o valor de R$ 549,00(quinhentos e quarenta e nove 
reais), BETANIAMED COMERCIAL EIRELI – EPP, CNPJ n 09.560.267/0001-08 com o item 01(um) 
no valor de R$ 10.050,00(dez mil e cinquenta reais) e S D DE A FERREIRA & CIA LTDA – ME, 
CNPJ n 26.889.181/0001-42  com os itens 02,03,04,07,08 e 09 com o valor de R$ 20.300,00(vinte 
mil e trezentos reais) com o valor global final de R$ 31.139,00(trinta e um mil cento e trinta e nove 
reais). Convoca-se o vencedor para assinatura do termo de contrato no prazo de 03 (três) dias 
úteis após publicação, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades 
da lei. O processo estáa disposição dos interessados em todos os dias úteis, das 08h00min ás 
12h00min na sala de reuniões da CPL, da Prefeitura Municipal de Serra Grande, na Rua Vicente 
Leite Araújo, s/n, Centro, Serra Grande-PB.

Serra Grande-PB, 03 de junho de 2020.
Jairo Halley de Moura Cruz

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM 

AVISO DE REVOGAÇÃO
Pregão Presencial Nº 00013/2020

 A Prefeita do município de São José Bonfim, comunica a REVOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 
00013/2020, que se encontrava suspenso devido recomendação do TCE/PB - Parecer - PROCESSO 
TC N.º 27143/20 – TCE/PB, que objetiva: 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. Justificativa: Razões de Interesse Público. Informações: Rua José Ferreira - Nº. 
05 - Centro - São José do Bonfim – PB.

São José do Bonfim - PB, 03 de Junho de 2020.
ROSALBA GOMES DA NÓBREGA MOTA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00003/2020, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 
JURÍDICA, NA DEFESA DESTE ENTE PÚBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO 
ESTADO DA PARAÍBA E UNIÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA -PB; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS - R$ 36.000,00.

São João do Tigre - PB, 10 de Fevereiro de 2020
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, NA 

DEFESA DESTE ENTE PÚBLICO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO DA PARA-
ÍBA E UNIÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA -PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 
01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02 091 2027 2002 MANTER A PROCURADORIA 
JURIDICA MUNICIPAL 04 122 2002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO 
GERAL 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até 10/02/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 
00701/2020 - 10.02.20 - JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - R$ 36.000,00.
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