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Decotelli é o 3º ministro 
da Educação de Bolsonaro
Para o secretário de Educação da Paraíba, Cláudio Furtado, nomeação traz esperança de diálogo com os estados. Página 14

Foto: Reprodução

Famílias paraibanas afetadas pela pandemia podem 
parcelar a conta de energia elétrica. Página 12

Paraíba recebe doação de respiradores, máscaras e equipamentos 
de proteção individual para combater o novo coronavírus. Página 5

Foto: Secom-PB
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CASOS

Paraíba ultrapassa marca dos 40 mil casos confirmados 
de covid-19, segundo boletim da SES. Página 4

Marco Legal do Saneamento 
pode encarecer as tarifas
Presidente da Cagepa, Marcus Vinícius Neves, aponta 
pontos positivos na lei, mas critica o fim do subsídio 
cruzado por prejudicar pequenos municípios. Página 4

Paraíba

Últimas

Covid leva ao cancelamento 
dos Jogos Escolares da PB
Governo do Estado também cancela os Jogos 
Paraescolares, alinhado com a decisão do COB de não 
realizar os Jogos Escolares da Juventude. Página 16

Esportes

Brasil-Mundo

Foto: Agência Brasil

No Estado, mais de 400 médicos já contraíram a 
covid-19 e sete deles vieram a óbito. Página 5

Foto: Nelson Jr/STF

Novo presidente do STF Luiz Fux 
assumirá o mais alto posto do Poder Judiciário 
brasileiro a partir de setembro.  Página 14

Com Jackson 
e Chico César, 
Anastácia chega 
aos 80 anos

Rainha do Forró celebra a data 
lançando um EP em que grava 
uma rara parceria dela com 
o Rei do Ritmo, ‘Meu Santo é 
Brasa’. Página 11
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Mais da metade das famílias 
da PB recorreram a auxílio
Segundo IBGE, 53,1% das residências paraibanas 
receberam algum tipo de auxílio no mês de maio; o 
número é acima da média nacional. Página 7

Auxílio emergencial 
terá mais três parcelas
O presidente Jair Bolsonaro anunciou, ontem, a 
prorrogação do auxílio emergencial, que terá um 
valor total, de R$ 1.200. Página 4

Geral

Entrevista. No Giro Nordeste, Lula diz que 
governadores da região têm dado exemplo. Página 4

Carlos Decotelli assume o comando do MEC após passar pelo FNDE, autarquia responsável por executar ações da pasta relacionadas à educação básica



O barulho que certos motores produzem não tem a ver apenas 
com saúde e preservação da natureza. Sim, porque se os ouvidos 
sofrem com a estridência dos motores, os gases que estes liberam, 
principalmente quando estão danificados pelo tempo ou propo-
sitalmente adulterados pelos proprietários, ajudam a poluir a at-
mosfera, contribuindo para o efeito estufa.

Ocorre que poluição sonora diz respeito, também, à ci-
vilidade. A quantidade e a intensidade de ruídos, no espaço 
público, são vistas por alguns estudiosos da cena coletiva 
como um indicativo do grau de educação de uma determina-
da sociedade. Quanto mais estrépitos provocados por uns, 
menos consideração existe, da parte deles, para com o bem-
-estar dos outros.

É o caso, por exemplo, de um incontável número de motocicle-
tas que circulam pelas ruas e avenidas de praticamente todas as 
cidades do país, com problemas no escapamento. São verdadeiras 
fábricas de estrépitos que estilhaçam o sossego e prejudicam, ou 
melhor, assustam, principalmente, os bebês e os idosos, mais ainda 
quando estão doentes ou em repouso.

Nestes tempos de pandemia, em que o tráfego de automóveis 
foi bastante reduzido, em virtude do isolamento social, o bramido 
das motocicletas com motores ‘envenenados’, escapes modifica-
dos ou avariados ecoa mais forte. Não há muro ou altura que filtre 
esse tipo de ruído, como também não tem paciência no mundo que 
aguente essa falta de consciência cidadã.

Ressalte-se que essa modalidade de agressão à legislação e ao 
silêncio não é exclusiva dos entregadores de encomendas - os cha-
mados ‘motoboys’ -, embora, ao que parece, a quase maioria des-
ses trabalhadores use motocicletas que produzem muito barulho, 
estando eles também em evidência, devido às mudanças de rotina, 
no trânsito, impostas pela pandemia.

A questão é: o que fazer? A resposta está com o poder pú-
blico. Os órgãos de fiscalização do trânsito e os de proteção 
ambiental poderiam reforçar a parceria, para tentar encon-
trar maneiras de coibir esse crime. No caso das categorias 
profissionais envolvidas, sindicatos e empresas também têm 
uma importante contribuição a dar. O que não pode é perpe-
tuar a algazarra.
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Vai São João, vem São Pedro 

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

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

 Não era como um dia após o outro, tal qual o aparecimento da Lua, que antecede, pontu-
almente, todos os dias, o nascer do Sol. Estes são fenômenos naturais, extremamente necessá-
rios, ininterruptos, livres de que qualquer epidemia e sem os quais a vida não subsistiria. Há 
coisas que não merecem ser adjetivadas de “necessárias”, pode haver ou não haver; necessá-
rio é o “ar” que nos é impedido pelo coronavírus, especialmente àqueles que o procuram fora 
do isolamento, no frufru do mercado, no ruge-ruge dos coletivos. Atualmente, além de “ficar 
em casa”, seria necessário o remédio para combater o agressivo pandemônico vírus, mas a 
vacina não chega. Então as festas acontecem virtualmente, diferentes de outros tempos, fica-
mos em casa e separados, e ainda com muita precaução, quem não a teve hospitalizou-se, sem 
festa e com azafamado sufoco. 

As coisas da cultura são motivadas por alguma necessidade e, de certa forma, bem relati-
vas aos fatores físicos, biológicos e sociais, tudo obedecendo a esse relativismo cultural. Essas 
coisas mudam no decorrer do tempo, transformam-
-se sobretudo quando necessariamente precisam 
de adequações, deixando as velhas roupas para a 
História da Cultura, ao relato das antigas tradições. 
Já como objeto de estudo, sabemos dos costumes e 
das tradições em conversas com os avós, em crôni-
cas como esta. Mas é no interior, onde ainda aconte-
cem essas tradições, quando elas são mais valoriza-
das e preservadas. Recorro a Pilar, onde nasci e vivi 
meus primeiros sete anos de vida; depois a Itabaia-
na, quando vivenciei mais esses festejos juninos, ao 
iniciar com a festa de Santo Antônio. Em seguida, lá vinha São João para, depois, terminar com a 
de São Pedro. Sendo essas duas últimas as principais e de igual alegria. 

Em Itabaiana, a festa de São João se caracterizava como a mais popular, com forrós, 
quadrilhas, fogueiras, comidas típicas, sobretudo de milho. Já na de São Pedro, por sua vez, 
havia milho, mas o baile não era forró; animava-se com uma orquestra de muitos instru-
mentos, vinda do Sul ou com a Orquestra de Fernando Borges, de Recife; bebidas chiques 
em mesas forradas com toalhas brancas e arranjos. Era uma festa “alinhada”, que em nada  
parecia com o santo homenageado, Simão Pedro, o rude pescador. Era uma festa casamen-
teira, quando namoravam as debutantes da sociedade local com a juventude vinda de ou-
tras cidades vizinhas, de outras capitais. No Itabaiana Clube só podia entrar quem estivesse 
de paletó e gravata. Nessa oportunidade, os “ricos” de Campina Grande ostentavam seus 
luxuosos automóveis na frente do clube e as moças e os rapazes, entusiasmados por Santo 
Antônio, encontravam um descuido dos pais para “fugirem”, pelo escuro caminho daquela 
noite, sem consentimento e sem data do casamento. 

Eram amores antigos, de noivados prolongados e, muitas vezes, cupido à primeira 
vista, mas já na iminência de sucumbirem a um violento amor, ao arrojo da paixão, 
como se estivessem suas almas mais quentes do que o corpo, que, como um vaso para 
transbordar, esperasse apenas uma pequena gota. E no inebriante baile de São Pedro, 
seus corpos, tais quais lenhas jogadas na fogueira, ardiam e fumegavam. Aquecidos, 
fugir era a vontade e a ação para se livrar do prazeroso incômodo. Já tinha ido São João, 
mas ali estavam a vez e a folgança de São Pedro. 
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Flagrantes de tempo
Os pingos da chuva resvalam no telhado e arejam meu rosto. Um clarão intenso 

antecipa o trovão que espoca com fulgurante e profunda intensidade balançando 
a chave na fechadura da porta principal da casa. O sono chega embalado por uma 
música que traz acordes de tempos infantis. Um imaginário movimento de mãos 
masculinas e calejadas que exalam cheiros de babugem e estrume esticam os len-
çóis como a me proteger das intempéries da vida.

E acordo em uma cozinha, de minguados e rotos móveis, aquecida por um 
fogão de lenha onde uma esfumaçada panela de barro cozinha fartas pamo-
nhas. Uma mulher de rosto compenetrado, cabelos ligeiramente grisalhos e 
encaracolados, movimenta um moinho onde o milagre da vida convertia o mi-
lho em cuscuz e pão da vida que alimenta a todos com a força da partilha e da 
simplicidade.

A porta principal da casa escancarada deixa antevê o riacho grávido de 
águas barrentas que correm na direção do nascente. No terreiro, pés infantis 
correm à toa e sentem a água minando da terra como o mata-pasto que explode 
em um impressionante tapete verde que desterra o cinza e a monocromática 
melancolia das estiagens.

O som de um bem ti vi faz coro com a 
profusão de cantos de sapos que, em im-
provisadas lagoas, celebram a nova estação 
que chega com as chuvas. Uma alegria ex-
pressa em tufos de espuma que bailam so-
bre a superfície da água e encantam olhos e 
curiosidades infantis.

Ao longe, vozes adultas seguem para 
os roçados preparados nas coivaras quei-
madas nos fins de tarde e cuja fumaça dei-
tada na direção do nascente antecipa a chegada das chuvas. Enxadas no ombro, 
bornais repletos das sementes de planta diligentemente guardadas em latas de 
querosene lacradas com cera de arapuá e estocadas nas meias paredes da sala 
de casa, ornando santos devotos e retratos amados. Alguns mais afoitos ensaiam 
cantigas luisgonzaguianas festejando a natureza que se metamorfoseia em festa. 
Mais à frente alvos campos a perder de vista anuncia a safra abundante de algo-
dão e revela seu cenário de catadores e catadoras com facas peixeiras na cintura, 
alpargatas de couro e chapéus de palha, entoando prosas e lorotas como a aliviar 
a agudeza de uma vida de servidão e espinhos.

Uma buliçosa fresta de luz invade o quarto pela janela entreaberta e anun-
cia a chegada de um novo dia. Sonhos e realidade ainda se misturam nos cajás 
temporãos que pontilham o terreiro de casa encharcado de chuva. As biqueiras, 
ensopadas de água, minguam pequenas e esporádicas gotas que refletem a luz 
do sol como a prolongar brilhos de estrelas.

O mundo no seu dinâmico giro não era o mesmo da infância.
Mas chuvas, trovões, relâmpagos e memórias insistem em compor a mesma 

melodia de tempos que, encastelados nos ontens, ressurgem em infinitesimais 
f lagrantes de hoje. 

 O mundo 
no seu dinâmico giro 

não era o mesmo 
da infância.   

 Mas é no interior, 
onde ainda acontecem 
essas tradições, quando 

elas são mais valorizadas e 
preservadas   
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No Giro Nordeste Entrevistas, ex-presidente Lula faz críticas à ação de Bolsonaro na pandemia e elogia atuação dos governadores 

O ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), não poupou 
críticas, ontem, ao governo de 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
na atuação de combate ao co-
ronavírus (covid-19) no Brasil. 
Durante participação no pro-
grama Giro Nordeste Entre-
vistas, gerado a partir da TVE 
Bahia e transmitido para outras 
emissoras da região, incluindo 
a Rádio Tabajara FM (105,5), 
Lula enalteceu a criação do Con-
sórcio Nordeste e avaliou que 
os gestores da região têm dado 
exemplo “de como tratar os ci-
dadãos de forma humana”.

“Os governadores do Nor-
deste se colocaram como heróis, 
mostrando como se deveria 
comportar um presidente. O 
presidente da República comete 
uma barbárie contra a socieda-
de”, disse Lula sobre a falta de 
ações concretas do Governo Fe-
deral no combate à pandemia. 

“O povo pobre não tem como se 
cuidar e o Nordeste ainda tem 
a parte mais pobre do Brasil”, 
lamentou, ao aferir a relação de 
Bolsonaro com os governadores 
nordestinos.

Para ajudar a população a 
se proteger, Lula avaliou a ne-
cessidade de ampliar o auxílio 
emergencial para os trabalhado-
res. “Se nós quisermos acreditar 
que o isolamento é o melhor re-
médio para o coronavírus preci-
samos prolongar os R$ 600 até 
o final do ano”. O ex-presidente 
afirmou que, em se tratando de 
pandemia, é preciso ter menos 
preocupação com dinheiro e 
mais com a vida. “Quero parabe-
nizar os governadores do Nor-
deste pela criação do Consórcio, 
unificando ações, o que era para 
o presidente ter feito para fazer 
as coisas funcionarem de forma 
harmônica”.

Durante a entrevista, o 
ex-presidente lembrou de suas 
passagens pela Paraíba para 
inaugurar obras da transposição 

do Rio São Francisco e disse que 
nunca fez distinção entre gover-
nadores por seus partidos po-
líticos durante a gestão (2003-
2010). “Um presidente não 
governa sozinho, ele governa 
com o Congresso, com os gover-
nadores e os prefeitos”, refletiu. 

Questionado sobre o marco 
regulatório do saneamento bási-
co no país, Lula criticou o que ca-
racterizou de exageros de PPPs 
(Parceria Público-Privada) afir-
mando que a garantia de água 
tratada à sociedade é dever do 
Estado. O petista ainda reprovou 
a política internacional no atual 
governo e teceu uma dura ava-
liação ao Itamaraty. “O que esse 
ministro (Ernesto Araújo) fez foi 
procurar encrenca com todos os 
parceiros do Brasil”, afirmou.

O ex-presidente voltou a 
questionar os motivos que o le-
varam à prisão em 2018 e man-
dou um aviso aos adversários: 
“Se eu me candidatar eu vou 
ganhar outra vez”, disse, defen-
dendo a saída do atual gestor: 

Thaís Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

“É preciso menos preocupação 
com dinheiro e mais com a vida”

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

O recesso de meio deste ano 
da Câmara de Vereadores de 
João Pessoa foi extinto. Em 
votação ontem, os vereadores 
decidiram, por unanimidde, 
pela extinção para que pos-
sam seguir acompanhando as 
ações de combate à pandemia 
da covid-19. Eles estariam de 
folga entre 30 de junho e 26 de 
julho. A proposta foi do verea-
dor Thiago Lucnea (PRTB).

Sem folguinha
O Ministério Público da Paraíba 
quer saber quem realizou festas 
juninas em Bananeiras, desres-
peitando as medidas restritivas 
decretadas pela prefeitura do 
município. Foram várias denún-
cias de que o forró rolou solto 
com aglomerações de pessoas, 
até com flagrante policial e gen-
te indo parar na delegacia. Que 
se apure e se puna os responsá-
veis pelos eventos.  

A Assembleia Legislativa aprovou por 
unanimidade, ontem, projeto de lei de 
autoria da deputada Cida Ramos (PSB), 
que estabelece o uso de máscaras aces-
síveis por no mínimo 5% dos funcioná-
rios de estabelecimentos públicos ou 
privados que realizam atendimento pre-
sencial durante o período de pandemia 
da covid-19. A iniciativa visa possibilitar a 
leitura labial as surdas oralizadas.

máScaraS tranSparenteS

Derrota para a ala iDeológica, novo miniStro 

Da eDucação é negro e ex-oficial Da marinha

feSta proibiDa

Na disputa entre as alas ideológica e militarista no entorno do presi-
dente Jair Bolsonaro, o segundo grupo sai vencedor com a escolha de 
Carlos Alberto Decotelli (na foto) como ministro da Educação, para 
substituir Abraham Weintraub, após colecionar uma lista gigante de 

polêmicas e desacertos. O substituto chega com o currículo de ter per-
manecido à frente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa-

ção (FNDE) alguns meses no ano passado. Ele conta com o apoio dos 
militares, além de ser o primeiro ministro negro do governo Bolso-
naro. Sim, ele ainda é considerado de perfil conciliador, o que se 
tratando da pasta de Educação do atual governo é um espanto, já 
que Weintraub abriu guerra com quase tudo e o seu antecessor, 
o colombiano Ricardo Vélez Rodríguez, também pertencente à 

ala ideológica, não era, digamos, muito educado. 
Esperemos que o básico Carlos Decotelli tenha: 
educação e domínio do idioma português.

UN Informe
Da Redação
reddacao@epc.pb.gov.br

Na próxima segunda-feira, dia 29, às 18h30, o Tri-
bunal Superior Eleitoral promove a segunda live da 
série ‘Diálogos Democráticos’. O debate, conduzido 
pelo presidente da Corte, ministro Luís Roberto Bar-
roso, abordará a desinformação, com ênfase no im-
pacto das notícias falsas nos processos democrático e 
eleitoral brasileiros. A live será com a jornalista Cris-
tina Tardáguila, da Agência Lupa; o youtuber Atila 
Iamarino; e o deputado federal Felipe Rigoni (PSB).

tSe Debate notíciaS falSaS e o impacto 
naS eleiçõeS e na Democracia Do braSil

Dá licença

entreviStaS

O vereador João Almeida (SD), apresentou on-
tem na Câmara de Vereadores de João Pessoa o 
pedido de licença. Ele sai para se dedicar à pré-
-campanha a prefeito. No lugar, entra Sérgio da 
Sac (SD). João Almeida fez a entrega do pedido 
de licença ao presidente João Corujinha (PP),  e 
já avisou que prepara uma equipe e organiza 
um plano de governo. 

O Rede Sustentabilidade prossegue hoje realizan-
do as entrevista com os selecionados que disputam 
a pré-candidatura da legenda para a prefeitura 
da capital. Aliás, a coluna aproveita para corrigir 
o erro cometido, pois grafou na edição de ontem 
o nome da legenda errado, usou Solidariedade, 
quando o correto é Rede Sustentabilidade. 
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Ex-presidente Lula disse que ninguém governa sozinho e que é preciso respeitar os demais poderes e os estados

Foto: Reprodução

“Quem quiser falar em democra-
cia tem que defender o impeach-
ment de Bolsonaro”.

O Giro Nordeste é uma rea-
lização do Fórum das Emissoras 
Públicas do Nordeste, com o ob-
jetivo de aumentar a circulação 
do que acontece na região, pro-

mover novos debates e estimular 
a integração. Na edição de on-
tem, participaram do programa 
de Stella Maris (TVU-PE), Sérgio 
Torres (TVE-AL), Selma Souza 
(Aperipê TV/SE), Gilberto Lima 
(Rádio Timbira/MA), Laíza Félix 
(TVU-RN), Jeandra Portela (TV 

Antares/PI),Leonardo Marinho 
(TVU-CE), Marcos Vital (TVU
-PB), com apresentação de Juraci 
Santana (TVE -BA). 

O programa ainda foi trans-
mitido para a região Sudeste, 
para os estados do Espírito Santo 
e São Paulo.

Jornal A União

Live aborda a história e a importância do caderno Almanaque

O diretor de Mídia Impres-
sa da Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC), William 
Costa, foi o convidado desta se-
mana para a entrevista no perfil 
do Instagram do Jornal A União 
(@uniaogovpb), que foi coman-
dada pela Editora de Conteúdo 
Digital do jornal, Gil Ismael. O 
tema da transmissão ao vivo na 
tarde de ontem foi o caderno Al-
manaque, idealizado pelo jorna-
lista em 2012. 

Durante a live com Gi Is-
mael, William Costa explicou 
que o Almanaque nasceu no dia 

24 de junho de 2012 e é fruto de 
uma série de mudanças tanto 
na linha editoral como também 
no aspecto visual de A União 
realizadas quando ele assumiu 
a editoria, a convite do então su-
perintendente, Fernando Mou-
ra. O caderno surgiu da ideia 
de criar um espaço que unisse 
páginas do jornal como “O Jor-
nal de Hontem” (leitura de fatos 
divulgados por A União), o “Deu 
no Jornal” (sobre  imprensa e 
jornalismo, assinada pelo jor-
nalista Aguinaldo Almeida) e o 
caderno Atual (de moda e com-
portamento). 

“Quando eu aprendi a ler, 
eu me vali muito do Almanaque 

Fontoura que era uma publica-
ção distribuída gratuitamente 
nas farmácias. Ela foi uma das 
minhas primeiras leituras... Na 
infância em Santa Luzia, lia es-
sas publicações com hitórias 
e curiosidades”, disse William 
Costa, explicando a origem do 
nome do caderno.  

O diretor de Mídia Impren-
sa da EPC destacou ainda que 
o Almanaque promove  home-
nagens a figuras importantes 
da comuniçação do Estado. “O 
cadeno passou a trazer repor-
tagens sobre personalidades 
históricas, fatos relevantes da 
história da Paraiba e do Brasil. 
Também foi incorporado a ele 

a coluna da jornalista Angelica 
Lucio, que faz uma reflexão so-
bre o ser e o fazer jornalístico. E 
por sugestão de Naná Garcez, a 
presidente da EPC, foi criada o 
espaço Quem Foi, que é um es-
paço de resgate dos homens e 
mulheres que ajudaram a cons-
truir o jornalismo paraibano”, 
detacou. 

O Almanaque conta com a 
editoria da jornalista Cecília No-
ronha e passa por diversas mu-
danças buscando enriquecer 
o contéudo. “O caderno, como 
filho do Jornal, se renova. Todos 
os domingos, o leitor se prepare 
para ter uma boa informação.”, 
finalizou William Costa.

Gi Ismael entre-
vistou o jornalista 
e diretor de Mídia 
Impressa da EPC, 
William Costa, que 
falou sobre o caderno 
Almanaque

Foto: Reprodução

Juliana Cavalcanti    
Especial para A União



Foram registradas 14 novas mortes no boletim divulgado ontem; apenas sete municípios paraibanos ainda  não tiveram infectados

A Paraíba ultrapassa 
a marca de 40 mil casos 
confirmados da covid-19. 
Os números divulgados 
pela Secretaria de Estado 
da Saúde ontem contabi-
lizaram 912 novos casos 
desde a última atualização. 
Além destes, 14 óbitos tam-
bém foram registrados, três 
deles tendo ocorrido nas 
24 horas até a divulgação. 
Com isso, o Estado totaliza 
40.824 pessoas que tiveram 
contágio pelo novo corona-
vírus, 12.113 se recupera-
ram e 842 perderam a luta 
contra o vírus. Até o mo-
mento, 120.781 testes para 
diagnosticar a doença fo-
ram feitos no Estado e des-
tes, 35.550 deram negativo 
para a covid-19.

Dos 223 municípios da 
Paraíba, 216 registram casos 
da doença causada pelo novo 
coronavírus. As principais ci-
dades do Estado são as mais 
acometidas pelo vírus. So-
mente na capital paraibana 
são 11.369 casos confirma-
dos, sendo seguida por Cam-
pina Grande com 6.025. As 
cidades da Região Metropoli-

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Com mais 912 casos, PB passa 
dos 40 mil registros de covid-19
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tana de João Pessoa possuem 
números que variam dos 700 
até mais de mil casos positi-
vos da covid-19. No interior 
paraibano, os municípios de 
Guarabira e Patos são aque-
les com alto índice de casos 
também.

Dos 14 óbitos divulga-
dos ontem, dois deles foram 
registrados em Campina 
Grande; dois em Santa Rita; 

um em João Pessoa; um em 
Bayeux; um em Lagoa Seca; 
um em Mari; um em Ma-
manguape; um em Cuité de 
Mamanguape; um em Rio 
Tinto; um em Salgado de 
São Félix; um em São Ben-
to e um em Serra Branca. O 
óbito mais novo da última 
atualização foi um homem 
de 40 anos e o mais velho foi 
um homem de 94 anos.

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) divulgou, on-
tem, um ofício circular com 
alerta para medidas de pre-
venção da raiva humana. A 
Paraíba registrou na quarta-
feira, dia 24, um caso confir-
mado e grave da doença, após 
cinco anos sem apresentar 
este tipo de ocorrência.

A raiva é uma doença 
infecciosa viral aguda, que 
acomete mamíferos, inclu-
sive o homem, e é transmi-
tida para os humanos pela 
saliva de animais infectados, 
principalmente por meio da 
mordedura, podendo ser 
transmitida também pela 
arranhadura ou lambedura 
desses animais. O vírus ataca 

o Sistema Nervoso Central.
“Trata-se de uma doen-

ça extremamente aguda e 
com letalidade de 99,9%. 
Com base em orientações do 
Ministério da Saúde, a SES 
alerta a população para que 
redobre os cuidados preven-
tivos, principalmente no tra-
to de cães e gatos domicilia-
dos, semi-domiciliados e de 
rua, além de outros animais 
como bois, porcos e cavalos”, 
alertou a gerente executiva 
de Vigilância em Saúde da 
SES, Talita Tavares.

“No caso de agressão 
por parte de algum animal, 
a assistência médica deve 
ser procurada o mais rápido 
possível. Se for uma possível 

exposição ao vírus da raiva, 
é imprescindível a limpeza 
do ferimento com água cor-
rente abundante e sabão ou 
outro detergente, em segui-
da antissépticos. A limpeza 
cuidadosa tem que ser feita 
o mais rápido possível após 
a agressão e repetida na 
unidade de saúde, indepen-
dentemente do tempo trans-
corrido”, orientou o chefe do 
Núcleo de Zoonoses da Se-
cretaria, Francisco de Assis 
Azevedo.

A vacinação anual de 
cães e gatos é eficaz na pre-
venção da raiva nesses ani-
mais, o que, consequente-
mente, previne também a 
raiva humana.

SES alerta população para 
prevenir a raiva humana

Marco do saneamento básico 
pode prejudicar municípios

A aprovação no Senado do 
novo marco legal do saneamen-
to básico, que ocorreu na últi-
ma quarta-feira, dia 24, e ainda 
aguarda sanção do presidente 
Jair Bolsonaro, deve facilitar a 
inserção de empresas priva-
das no mercado, dificultando 
a atuação das empresas públi-
cas. No Estado, a Companhia de 
Água e Esgotos da Paraíba (Ca-
gepa) informou que permane-
cerá trabalhando para fornecer 
as melhores condições ao levar 
água de qualidade e tratamento 
de esgoto aos municípios. 

Se por um lado o marco 
legal promete universalizar o 

saneamento básico no país, for-
necendo melhores condições 
para os municípios através da 
inserção das empresas priva-
das, por outro as empresas 
públicas podem perder a sua 
atuação, o que pode resultar 
em aumento das taxas e com 
que os pequenos municípios, 
que não apresentarem lucro, 
não sejam beneficiados. 

Em entrevista ao pro-
grama Fala Paraíba, da Rá-
dio Tabajara, o presidente da 
Companhia de Água e Esgotos 
da Paraíba (Cagepa), Marcus 
Vinícius Fernandes Neves, co-
mentou que entre os pontos 
positivos do marco legal está 
a Agência Nacional de Água 
(ANA) se tornar a responsável 

por regularizar o setor. 
No entanto, ele faz críti-

cas  principalmente porque o 
subsídio cruzado não será mais 
possível ser realizado.  O sub-
sídio cruzado realizado pelas 
empresas públicas, incluindo a 
Cagepa, ocorre como forma de 
beneficiar os pequenos municí-
pios. “Tudo o que entra dos mu-
nicípios superavitários a gente 
usa para manter aqueles muni-
cípios que são menores”, disse. 

Ele ressaltou que a priva-
tização pode ser um problema, 
principalmente em situações 
de crises hídricas. “Para equili-
brar o contrato seria colocado 
uma taxa extra. Ou não é assim 
que acontece com a energia, 
através das bandeiras?”.

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

Mais de 120 mil testes para identificar a covid-19 foram aplicados na PB

Foto: Secom-PB

Foto: Isaax Nóvrega|Agência Brasil

Crise econômica

Governo prorroga o auxílio 
emergencial por três meses

O presidente Jair Bolso-
naro anunciou ontem, a pror-
rogação do auxílio emergen-
cial em valores decrescentes 
"Serão com toda certeza R$ 
1.200 em três parcelas. Deve 
ser dessa maneira, estamos 
estudando: R$ 500, R$ 400 
e R$ 300", afirmou o man-
datário em transmissão ao 
vivo no Facebook ao lado do 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes.

Segundo Guedes, a ideia 
partiu de Bolsonaro e tem 
como objetivo ser uma ade-
quação do auxílio. "À medida 
que a economia começa a se 
recuperar e andar novamen-
te, as pessoas vão devagar se 
habituando."

O anúncio da prorro-
gação ocorre após pressão 
do Congresso e apoio do 

presidente da Câmara, Rodri-
go Maia, que afirmou em suas 
redes sociais que a prorroga-
ção do pagamento do auxílio 
emergencial é ajuda "urgente" 
e para "agora".  Além da ex-
tensão do auxílio, o Congres-
so discute propostas de renda 
mínima

Na transmissão ao vivo, o 
ministro da Economia afirmou 
ainda que o país aparentemen-

te bateu no "fundo do poço" 
em maio e agora já mostra 
sinais de recuperação. "Nos 
primeiros 15 dias de junho já 
subiu o mês de abril inteiro. 
É um indicativo de que a coi-
sa está começando a voltar." 
Com a prorrogação do auxílio 
emergencial, ele afirmou que o 
governo completa R$ 1 trilhão 
de recursos que mantiveram 
"os sinais vitais" da economia.

Presidente Jair 
Bolsonaro informou 
que as parcelas serão, 
respectivamente, nos 
valores de R$ 500, 
R$ 400 e R$ 300

Agência Estado
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Auxílio na pandemia
Cerca de 53,1% dos domicílios paraibanos receberam algum 
auxílio relacionado à pandemia no mês de maio, segundo a 
PNAD COVID19, divulgada pelo IBGE . Página 7 Fo
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Levantamento do Conselho Regional de Medicina mostra, ainda, que sete médicos foram a óbito por covid-19

Mais de 400 médicos pa-
raibanos já foram infectados 
pelo novo coronavírus des-
de o início da pandemia, em 
março deste ano. Conforme 
dados do Boletim Epidemio-
lógico No 26, divulgado pela 
Secretaria Estadual de Saú-
de, nesta quarta-feira (24), 
3.070 profissionais de saúde 
foram diagnosticados oficial-
mente com a covid-19 e, des-
te total, 13% são médicos. 

No dia 12 de maio, o 
número de profissionais de 
saúde com a doença era 217. 
Ou seja, em cerca de 40 dias, 
esta quantidade aumentou 
quase 15 vezes. Levanta-

mento do Conselho Regional 
de Medicina da Paraíba (CR-
M-PB) aponta que sete médi-
cos morreram em decorrên-
cia do novo coronavírus.

A Paraíba registrou seu 
primeiro caso da doença há 
pouco mais de 3 meses, no 
dia 18 de março. Deste dia 
até 25 de junho já são 40.824 
paraibanos notificados com 
a covid-19 e 842 óbitos. O 
número de profissionais de 
saúde infectados represen-
ta cerca de 10% do total do 
Estado. “Apesar da Paraíba 
estar realizando um número 
maior de testes que outros 
Estados, sabemos que essa 

quantidade de pessoas in-
fectadas deve ser bem maior, 
inclusive de profissionais da 
saúde”, destacou o presiden-
te do CRM-PB, Roberto Ma-
gliano de Morais.

“Quanto mais médicos 
infectados, menos profissio-
nais teremos para enfrentar 
essa batalha. Profissionais 
que estavam na ativa, ofe-
recendo o que tinham de 
melhor, prestando auxílio e 
socorro médico aos pacien-
tes com a covid-19 tiveram 
que se afastar do trabalho e, 
alguns, foram a óbito”, com-
pletou Roberto Magliano. 
Ele ainda acrescenta que o 

CRM-PB tem se preocupado 
com as garantias trabalhistas 
destes profissionais enquan-
to estiverem doentes e sem 
prestar seus serviços.

Segurança
Para verificar as de-

núncias e aumentar a se-
gurança dos profissionais 
de saúde em seus locais de 
trabalho, o CRM-PB, atra-
vés da campanha Médicos 
Contra o Coronavírus, tem 
visitado hospitais e Unida-
des de Pronto Atendimento 
(UPAs) no Estado para veri-
ficar a quantidade de EPIs, 
respiradores, leitos e pro-

fissionais de saúde, como 
está sendo feito o fluxo de 
pacientes e alertando aos 
médicos sobre a necessida-
de de notificação de todos 
os casos de síndrome res-
piratória, mesmo as leves e 
moderadas.

Plataforma de denúncia
Os médicos do Esta-

do podem fazer denúncias 
através de um canal criado 
pelo Conselho Federal de 
Medicina (CFM), pela inter-
net, para que sejam regis-
tradas as queixas da falta 
de estrutura de trabalho. 
Na plataforma (https://

sistemas.cfm.org.br/fisca-
lizacaocovid/), podem ser 
informadas as falhas iden-
tificadas pelos médicos. Na 
Paraíba já foram feitas mais 
de 60 denúncias.

Problemas no processo 
de triagem, falta de Equi-
pamentos Individuais de 
Proteção (EPIs), insumos, 
exames e medicamentos, 
material para higienização 
e recursos humanos são as 
principais queixas dos mé-
dicos que atuam em unida-
des de saúde que prestam 
assistência a casos confir-
mados e suspeitos de co-
vid-19 na Paraíba.

Mais de 400 médicos no Estado
contraíram o novo coronavírus

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

De acordo com Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, até quarta-feira, 3.070 profissionais de saúde foram diagnosticados oficialmente com a covid-19 e, deste total, 13% são médicos

Foto: Ravena Rosa/Agência Brasil

Doações

Paraíba recebe respiradores, máscaras e EPIs
A Secretaria de Estado 

da Saúde (SES) recebeu dois 
lotes de doações do Itaú 
Cultural para o combate ao 
novo coronavírus. Entre os 
itens estão 10 respiradores 
e 3 milhões de máscaras 
de tecido Malwee, além de 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs), que abas-
tecerão a rede hospitalar 
do Estado referência para o 

combate ao vírus. Os lotes 
foram recebidos entre o sá-
bado (20) e a última terça-
feira (23). A doação conta 
com 391.680 itens, soman-
do mais de meio milhão de 
reais em produtos de prote-
ção, que serão distribuídos 
na Paraíba.

 Os respiradores fo-
ram enviados aos hospitais 
do sertão e, neste primeiro 

momento, 500 mil másca-
ras serão destinadas à po-
pulação beneficiada pelo 
Bolsa Família. Já os EPIs 
serão distribuídos na rede 
estadual de saúde. Ao todo 
foram recebidos: 289.500 
aventais, 12.600 máscaras 
N95, 30.700 pares de luvas 
nítricas, 3.520 óculos, 1.450 
Face Shields; 53.900 de tou-
cas. O material é suficiente 
para abastecer em média 15 
dias aos profissionais dos 
serviços de saúde.

 De acordo com o se-
cretário de estado da Saú-
de, Geraldo Medeiros, esta 
doação demonstra a soli-
dariedade da sociedade na 
luta contra o coronavírus. 
“Gostaríamos de agradecer 
a mobilização da sociedade 
civil através das doações de 

empresas e pessoas físicas, 
que possibilitam à saúde pú-
blica prestar um atendimen-
to ainda melhor à população 
nesta pandemia. Estes ges-
tos são de suma importância 

para este combate”, ressalta 
o secretário.

 A SES vem recebendo 
doações de diversos seg-
mentos para o combate à co-
vid-19, desde órgãos públi-

cos até entidades privadas. 
Entre os itens já recebidos e 
distribuídos estão insumos 
como: álcool em gel 70%, 
máscaras cirúrgicas, másca-
ras N95, luvas, entre outros.

Fotos: Ricardo Puppe/Secom-PB

O Itaú Cultural doou dois lotes com 3 milhões de máscaras, além de Equipamentos de Proteção Individual

Doações vão abastecer as unidades hospitalares no combate à covid-19
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Condenado por assassinatos, Gerson “Bagaceira” é um dos 92 detentos que fugiram do PB-1 em setembro de 2018

Foragido é recapturado em 
Pocinhos chefiando grupo

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Foto:  PRFCardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

Um fugitivo do Presídio 
de Segurança Máxima Romeu 
Gonçalves de Abrantes foi re-
capturado pela polícia, em 
ação realizada Polícia Militar. 
Gerson Ferreira, 31 anos, co-
nhecido por “Bagaceira”. Com 
a prisão desse fugitivo do PB-
1, a Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária já con-
tabiliza 78 recapturados dos 
92 detentos que fugiram no 
dia 10 de setembro de 2018.

A ação aconteceu na 
manhã de quarta-feira (24), 
durante o reforço da Opera-
ção “Festas Juninas”, reali-
zada em todo o Estado pela 
Polícia Militar. A captura do 
criminoso, que cumpria pena 
no PB1 por diversos crimes, 
aconteceu no município de 
Pocinhos, região de Campina 
Grande e foi realizada pelos 
policiais do 2º BPM. 

Ao ser preso, “Gerson 
Bagaceira” disse para os poli-
ciais que deviam ter matado 
ele. A polícia acredita que se 
o foragido estivesse armado 
teria reagido.

“Ele é suspeito de co-
meter vários crimes, entre 
homicídios, tráfico de dro-
gas e assaltos, além de agir 
com muita violência com 
suas vítimas. O acusado 
também é apontado como 
sendo líder de um grupo 
criminoso que agia em pelo 
menos quatro municípios 
- Pocinhos, Puxinanã, Boa 
Vista, como também o dis-
trito de São José da Mata, 
em Campina Grande”, expli-
cou o comandante de Poli-
ciamento Regional I, coro-
nel Arilson Valério.

O foragido, que tem pelo 
menos cinco mandados de 
prisão em aberto contra ele, 
foi preso no povoado de Ar-
ruda, em Pocinhos, durante 
abordagem a um carro em 
que ele estava, feita por po-

liciais da Patrulha Rural do 
2º BPM. Uma espingarda, 
pertencente ao foragido foi 
apreendida em diligências 
complementares na zona ru-
ral do município de Boa Vis-
ta. O acusado e a arma apre-
endida foram encaminhados 
para a Central de Polícia em 
Campina Grande, onde foi au-
tuado pela delegada Suelane 
Guimarães.

Segundo a delegada, a 
ação foi resultante da con-
clusão de inquéritos pela 
Delegacia de Homicídios e 
Proteção à Pessoa de Cam-
pina Grande, que finalizou 
três inquéritos policiais que 
investigavam homicídios 
na região e culminou com o 
cumprimento de mandados 
de prisão, incluindo a pre-
ventiva contra o foragido do 
presídio PB1 realizada pela 
Polícia Militar.

“De acordo com as inves-
tigações, após fugir do presí-
dio PB1, em 2018, o suspeito 
voltou para a região de São 
José da Mata e passou a co-
meter diversos crimes, entre 
eles, pelo menos três homicí-
dios ocorridos no município 
de Campina Grande”, esclare-
ceu a delegada. 

São atribuídas a “Baga-
ceira” os assassinatos de Ra-
íron Moreira Pontes, 17 anos, 
em 2018; Matheus Henrique 
Terto, 22 e Elias Ramos San-
tos, em 2019, ambos no ano 
passado. Após a lavratura do 
flagrante na Central de Polí-
cia de Campina Grande, poli-
ciais da DHPP transportaram 
o preso para João Pessoa, em 
um forte esquema de segu-
rança, onde aguarda deter-
minações da Justiça.

A população pode co-
laborar com a Polícia Civil 
fazendo denúncias através 
do número 197. A ligação é 
gratuita e identidade do de-
nunciante é mantida em ab-
soluto sigilo.

O motoqueiro, embriagado, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e caiu no canteiro; PRF constatou mandado de prisão contra ele

Na rodovia

Procurado pela Justiça é preso após 
sofrer acidente de moto na BR-230

Um homem foragido 
da Justiça foi preso em João 
Pessoa durante atendimen-
to de acidente de trânsito. A 
prisão foi realizada por uma 
equipe da Polícia Rodoviá-
ria Federal e ficou consta-
tado que ele estava embria-
gado e que também existia 
um mandado de prisão em 
aberto. Os policiais rodoviá-
rios, na tarde de quarta-fei-
ra (24) atenderam a ocor-
rência na BR-230, próximo 
ao acesso a BR-101, quando 
no local encontraram um 
homem caído. Os policiais 
tambem localizaram a mo-
tocicleta no canteiro cen-
tral da via e o condutor, um 
homem de 61 anos, com 
ferimentos leves, comple-
tamente alterado, nervo-
so e com forte odor etílico, 
tendo inclusive se negado a 
ser atendido pelo Serviço de 
Atendimento Médico de Ur-
gência (Samu). 

O condutor perdeu o 
controle da motocicleta, 
uma Honda CG 125, aden-
trando o canteiro central 
que divide a rodovia com 
a alça de acesso da BR-
101 para a BR-230. Além 
do mandado de prisão, o 
idoso foi detido por em-
briaguez ao volante e por 
dirigir sem possuir habi-
litação gerando perigo de 
dano. Ele foi conduzido à 
Central de Polícia Civil em 
João Pessoa e deverá ser 
encaminhado para cumprir 
a pena já estabelecida pela 
Justiça, além de responder 
pelos outros crimes come-
tidos.

Outra ação
No município de Ma-

manguape, a PRF prendeu 
também na quarta-feira 
(24) um homem suspeito 
de adulterar o próprio veí-
culo para não ser multado. 

A prisão ocorreu durante a 
Operação Tamoio II, ação 
que visa intensificar as 
ações de combate ao crime 
nas rodovias federais do 
país. 

Os policiais realizavam 
rondas na BR-101 quan-
do consultaram a placa do 
veículo Renault Sandero 
que transitava na rodovia. 
Ficou constatado que a 
placa era de um veículo de 
outra marca e modelo, que 
já estaria baixado e não 
poderia circular. O condu-
tor do veículo, um homem 
de 49 anos, empreendeu 
fuga, saindo da rodovia e 
somente sendo abordado 
dentro do município de 
Mamanguape e na aborda-
gem apresentou diversas 
versões, entre elas de que 
o carro seria locado e que 
ele não sabia que a placa 
estaria errada. No interior 
do veículo, os policiais lo-

calizaram outra placa e ao 
realizar as consultas aos 
sistemas constataram que 
a placa pertencia ao carro 
abordado e que a proprie-
dade do veículo era do con-
dutor. 

Após descoberta a 
fraude, o homem, que é 
servidor público, não quis 
explicar porque trocou as 
placas do carro de sua pro-
priedade. Uma das hipóte-
ses é que seria uma forma 
de poder dirigir desrespei-
tando as normas de trânsi-
to sem ser multado, já que 
durante a fuga ele teria 
passado por diversos rada-
res com velocidade acima 
da permitida para não se 
preocupar com a multa. Ele 
foi detido, conduzido à Po-
lícia Civil e deverá respon-
der pelo crime de adultera-
ção de sinal identificador 
do veículo, com previsão 
de pena de reclusão de três 

A Operação São João 
Sem Fogueiras combateu 
102 fogueiras durante as 
atividades realizadas na 
véspera e Dia de São João, 
em todo o Estado, com a 
atuação conjunta do Bata-
lhão de Polícia Ambiental, 
Sudema e Corpo de Bom-
beiros Militar. O objetivo foi 
evitar os prejuízos à saúde 
da população que são cau-
sados pela fumaça das fo-
gueiras, principalmente às 
pessoas que têm doenças 
respiratórias e são do grupo 
de risco da covid-19.

Foram aplicados R$ 
1.553,40 em multas por 
descumprimento à Lei Es-
tadual nº 11.711, que proi-
biu fogueiras em espaços 
urbanos. Nos dois dias fo-
ram recolhidas 67 fogueiras 
antes de serem acesas e 35 
apagadas.  

O comandante do 
BPAmb, tenente-coronel 
Melquisedec Lima lembrou 
que a proibição está valen-

Um homem que se passava 
por representante sindical foi 
preso terça passada pela Polícia 
Civil da Paraíba, em Monteiro, 
Cariri paraibano. Segundo o de-
legado Jorge Luiz, a 14ª Delega-
cia Seccional de Polícia Civil deu 
cumprimento a dois mandados 
de prisão em desfavor do falso 
sindicalista, que oferecia em-
pregos cobrando das vítimas 
valores entre R$ 350 e R$ 500. 

“De acordo com informa-

ções compartilhadas pela Polí-
cia Civil do Ceará, o estelionatá-
rio agia em Fortaleza (CE), onde 
enganava as vítimas e oferecia 
empregos inexistentes. Para 
isso, os interessados deposita-
vam os valores em sua conta 
para que ele disponibilizasse a 
pseudo vaga”, esclareceu Jorge 
Luiz.

Através das redes sociais, 
o suspeito agia em outra fren-
te, lesando os consumidores 

virtuais com a comercialização 
de roupas íntimas femininas. 
Nesse caso, ele obtinha a quan-
tia pecuniária correspondente 
à venda, mas  não entregava o 
produto ao comprador. “A pri-
são ocorreu por policiais civis 
na cidade de Monteiro e o preso 
foi encaminhado para a cadeia 
local, onde aguardará determi-
nação da Justiça para ser enca-
minhado para o Estado do Cea-
rá”, concluiu.

Os hospitais de Emergência 
e Trauma da Paraíba divulgaram 
o balanço das ocorrências regis-
tradas durante o período junino. 
Em João pessoa foram atendidas 
cinco pessoas, entre os dias 23 
e 24. No mesmo período do ano 
passado, foram 18 atendimentos. 

Em Campina Grande, o nú-
mero de atendimentos este ano 
foi também de cinco pessoas. 

Ano passado, deram entrada 22 
vítimas de queimaduras.

Na capital foi registrado ain-
da atendimento de uma vítima 
de queimadura por contato com 
objeto de alta temperatura.

A redução no número de 
atendimentos nas duas unida-
des hospitalares se dá por conta 
da ausência de festas juninas e a 
realização da Operação Sem Fo-

gueira da Polícia Militar em todo 
o Estado. A queda, segundo as 
assessorias dos dois hospitais foi 
de 75% no número de vítimas de 
queimaduras durante o São João.

Entre as vítimas em Cam-
pina Grande estão dus crianças, 
uma de seis anos que teve con-
tato com o fogo de uma fogueira. 
A outra de 11 anos foi vítima de 
fogos de artifício.

Força-tarefa combate 102 
fogueiras durante festejos

Falso sindicalista é flagrado 
aplicando golpes em Monteiro

Cai o número de vítimas de 
queimadura em JP e Campina

O Corpo de Bombeiros atuou durante a operação para apgar as fogueiras

do para todo o período da pan-
demia e que já há um planeja-
mento para novas atividades 
no São Pedro, na Paraíba. “Com 
o resultado final da operação 
no São João, faremos uma ava-
liação com a experiência deste 
período e já fecharemos o pla-
nejamento para o São Pedro”, 
destacou.

Efeitos da operação - Além 
da prevenção aos problemas 

causados pela fumaça das fo-
gueiras, houve a contribuição 
para a redução de 75% do nú-
mero de vítimas de queimadu-
ras nos hospitais João Pessoa 
e Campina Grande, este ano. 
Foram 17 casos a menos em 
Campina Grande (5 este ano 
contra 22 do ano passado) e 13 
casos a menos na capital (5 no 
São João deste ano contra 18 do 
ano passado). 



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 26 de junho de 2020

Números colocaram o estado no 10o lugar do ranking do país, com um percentual acima da média nacional, de 38,7%

Cerca de 53,1% das re-
sidências paraibanas rece-
beram algum tipo de auxí-
lio no mês de maio ligado à 
pandemia do novo corona-
vírus. Os dados são da Pes-
quisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
voltada à covid-19 (PNAD 
COVID19), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

Os números colocaram 
a Paraíba no 10º lugar do 
ranking do país, com um 
percentual bem acima da 
média nacional, que foi de 
38,7%.

 Apesar disso, o Estado 
ficou um pouco abaixo da 
média da região Nordeste, 
que obteve um percentual 
de 54,8%.

A Pesquisa ainda de-
monstrou que o valor mé-
dio de auxílio recebido 
pelos paraibanos foi de 
R$917, maior do que a mé-
dia brasileira (R$847) e 
nordestina (R$907). 

Na lista dos benefícios 
estão: o auxílio emergen-
cial do Governo Federal, 
voltado para os trabalha-
dores informais, microem-
preendedores individuais, 
autônomos e pessoas de-
sempregadas, e também 
a complementação go-
vernamental através do 
Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e 
Renda, a MP 936 que pos-
sibilita a suspensão de con-
tratos trabalhistas e redu-
ção de salário e jornada de 
trabalho.

Trabalhadores
O levantamento tam-

bém indicou que 485 mil 
pessoas na Paraíba não 
estavam trabalhando, mas 
gostariam – e devido à pan-
demia não podem procurar 
emprego ou então não há 
oportunidade na localida-
de. 

Ou seja, o percentual 
de paraibanos fora da força 
de trabalho é de 27,2%. A 
Paraíba registrou o 4º me-
nor índice nacional de par-
ticipação na força do traba-
lho, com 44,6% de pessoas 
que estavam ocupadas ou 
procurando emprego du-
rante o período da pesqui-
sa.

Dentre o percentual de 
paraibanos trabalhando, 
quase 330 mil (25,4%) es-
tão afastados do trabalho 
devido ao distanciamento 
social a fim de evitar a pro-
pagação do vírus. Esse nú-
mero equivaleu ao 7º maior 
do Brasil, ficando acima da 
médica nacional de 18,9%, 
entretanto abaixo da nor-
destina, de 26,6%.

A Paraíba também 
apresentou o 4º maior per-
centual nacional de pes-
soas ocupadas, mas traba-
lhando em sistema remoto 
– home office. 

Em números, isso equi-
vale a cerca de 150 mil tra-
balhadores e 16,4%, fican-
do atrás apenas do Distrito 
Federal (25%), Rio de Ja-
neiro (23,8%) e São Pau-
lo (19,7%). No Nordeste, 
o percentual foi de 10,7% 
e a média nacional foi de 
13,3%.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Covid: 53,1% das residências 
contaram com auxílio na PB

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

Agentes fazem pesquisa através de telefone
A pesquisa começou no 

dia 4 de maio e está sendo 
realizada, exclusivamente, por 
telefone. Pouco mais de dois 
mil agentes do instituto estão 
ligando para 193,6 mil domicí-
lios distribuídos em 3.364 mu-
nicípios de todos os estados do 
país.Para definir a amostra da 
nova pesquisa, o IBGE utilizou 
a base de 211 mil domicílios 

que participaram da PNAD 
Contínua no primeiro trimestre 
de 2019 e selecionou aqueles 
com número de telefone ca-
dastrado.

As entrevistas duram apro-
ximadamente 10 minutos e os 
moradores que receberem o 
telefonema podem confirmar a 
identidade dos agentes de cole-
ta por meio do site Responden-

do ao IBGE ou do telefone 0800 
721 8181, e informar matrícula, 
RG ou CPF do entrevistador.

Os resultados nacionais 
são divulgados semanalmente, 
ao passo que, mensalmente, o 
IBGE vai apresentar resultados 
da pesquisa por grandes re-
giões e unidades da Federação, 
além de indicadores mais de-
talhados do cenário brasileiro.

Estado registrou o 4ª menor índice nacional de participação na força de trabalho, com 44,6% de pessoas que estavam ocupadas ou procurando emprego

Em João Pessoa

Unidades de Saúde da Família mantêm 
normalizado o atendimento a gestantes

As mulheres grávidas 
estão sendo atendidas nor-
malmente durante a pan-
demia nas 97 Unidades de 
Saúde da Família (USFs) 
da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa para realização 
de pré-natal. O horário de 
funcionamento é das 7h às 
11h e de 12h às 16h. 

Nos casos de urgências 
obstétricas, as gestantes 
são encaminhadas ao Insti-
tuto Cândida Vargas e, con-
forme a área residencial da 
paciente, o encaminhamen-
to pode ser feito ao Hos-
pital Universitário Lauro 
Wanderley ou ao Hospital 
da Polícia Militar General 
Edson Ramalho, no bairro 
Jardim 13 de Maio.

 De acordo com a res-
ponsável pela Área Técnica 
de Saúde da Mulher da Se-
cretaria Municipal de Saú-
de, Amanda de Araújo Ro-
mera, no caso de gestantes, 
parturientes ou puérperas 
com covid-19, o atendimen-
to está sendo realizado na 
Maternidade Frei Damião, 
que é o serviço de referên-
cia, conforme pactuação 
com o Governo do Estado.

 Quanto ao direito do 
acompanhante, Amanda 
Romera explica que todas 
as maternidades da capi-
tal elaboraram um fluxo 
interno para triagem dos 
acompanhantes em conso-
nância com as notas técni-
cas emitidas pelo Ministé-
rio da Saúde.

 “A pandemia da co-
vid-19 tem implicado, 

em alguns momentos, no 
detrimento do direito in-
dividual em prol do bem 
coletivo. Isso aplica-se 
também às maternidades, 
pois precisamos minimi-
zar a disseminação da co-
vid-19, bem como o risco 
de contaminação das ges-
tantes, recém-nascidos e 
profissionais de saúde e 
trabalhadores dos servi-

ços”, comentou Amanda 
Romera.

A atuação das doulas 
está suspensa por orien-
tação do Ministério da 
Saúde, porque se precisa 
reduzir o número de pes-
soas circulando e garantir 
o distanciamento mínimo 
de 1 metro entre as pes-
soas nos leitos.

Durante a pandemia, as mulheres grávidas podem fazer o pré-natal em 97 Unidades de Saúde da Família

Foto: Secom-PB

A Autarquia de Pro-
teção e Defesa do Con-
sumidor do Estado da 
Paraíba (Procon-PB) 
reforça a informação 
aos consumidores com 
relação à Lei Estadual 
11.708 de 16 de junho de 
2020 que trata da isen-
ção de multa em quebra 
de contrato de fidelidade 
com as empresas de tele-
fonia fixa, móvel, TV por 
assinatura e internet, 
enquanto durar o estado 
de calamidade.

É o Procon-PB tam-
bém o órgão estadual 
responsável para a rea-
lização das fiscalizações 
para verificar e apurar o 
cumprimento da lei que 
passou a vigorar a partir 
da data da publicação, 
e vale apenas para con-
tratos desfeitos a partir 
dessa data.

O não cumprimen-
to da lei por parte da 
empresas pode resultar 
em multas no valor de 
10 (dez) vezes a Unida-
de Fiscal de Referência 
do Estado da Paraíba 
(UFR-PB) – equivalente 
a mais e 500 reais – para 
a empresa infratora.

A superintenden-
te do Procon-PB, Kés-

sia Cavalcanti, explicou 
que o consumidor que 
se dirigir a uma dessas 
empresas, para cancelar 
o contrato e tiver seu 
pedido negado, deverá 
recorrer ao órgão fisca-
lizador, para que sejam 
aplicadas as penalidades 
cabíveis.

Para esclarecer dú-
vidas ou realizar denún-
cia, o Procon-PB dispo-
nibilizou o WhatsApp 
(83) 98618-8330. Tam-
bém está disponível o 
disque 151, que é gratui-
to e funciona de telefone 
fixo ou de celular. Outras 
formas de contato são o 
site www.procon.pb.gov.
br ou as Redes socais: 
Instagram ou Facebook: 
@proconpb e Twitter @
procongovpb

Lei isenta consumidor 
de multa de telefonia

Para ter acesso ao Procon-PB, 
aponte para o QR Code acima

Foto: Marcus Antonius
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Entre os pontos da programação, que começa dia 28, estão os efeitos da pandemia relacionados ao aumento da exclusão social 

O Orgulho LGBT+, cele-
brado internacionalmente no 
dia 28 de junho, vai ser lem-
brado na Paraíba com três 
encontros virtuais realizados 
na rede social da Secretaria 
da Mulher e da Diversidade 
Humana, de 28 a 30 de junho, 
às 19h, no perfil do Instagram 
@semdhgovpb. Os temas das 
mesas vão abordar questões 
como educação, empregabi-
lidade e os efeitos da pande-
mia relacionados ao aumento 
da exclusão social. A Parada 
do Orgulho LGBT+,  celebra-
da todos os anos nas ruas de 
várias cidades paraibanas, foi 
substituída nestes tempos de 
pandemia do covid-19 para 
ser comemorada em casa, du-
rante o isolamento social.

“A data é um marco histó-
rico de reconhecimento da luta 
pela visibilidade da cidadania 
LGBT, pelo direito de viver, de 
amar, de ser livre, pelos direitos 
humanos de existir e ter acesso 
à educação, à cultura, ao lazer, 
à saúde, ao emprego, à mora-
dia, à alimentação. Essa data 
é necessária para visibilidade 
a este movimento, que abriu o 
caminho para ser quem somos, 
lutar para sermos quem gos-
taríamos de ser neste país tão 
violento para nossa população 
LGBT+”, afirma o gerente de 
Direitos LGBT da Secretaria da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana, Fernando Luiz.

Segundo a secretária da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana, Lídia Moura, nestes 
tempos de pandemia, a rea-

lidade da vida da população 
LGBT de maior vulnerabili-
dade ficou mais difícil, mas o 
governo mantém funcionando 
os Espaços LGBTs com aten-
dimento virtual e também a 
entrega de cestas básicas para 
a população mais vulnerável.  
Os Espaços LGBTs de João Pes-
soa e Campina Grande já aten-
deram mais de 15 mil pessoas.

“Por isso, as ações gover-
namentais estão voltadas para 
atender os LGBTs desempre-
gados e desempregadas nas 
periferias de nossas cidades e a 
quem historicamente estes di-
reitos são negados. Continua-
mos com os serviços de aten-
dimento dos Espaços LGBTs de 
João Pessoa e Campina Grande. 
Ambos estão funcionando de 
forma virtual e também esta-
mos apoiando as organizações 
LGBTs com a entrega de ali-
mentos”, disse Lídia Moura.

51 anos de luta - A data 
que completa este ano 51 
anos foi  marcada pela revol-
ta de Stonewall, em 1969, nos 
Estados Unidos, quando gays, 
lésbicas e travestis enfrenta-
ram policiais e iniciaram uma 
rebelião que lançaria as bases 
para o movimento pelos direi-
tos LGBT nos Estados Unidos 
e no mundo. O episódio, co-
nhecido como Stonewall Riot 
(Rebelião de Stonewall), teve 
duração de seis dias e foi uma 
resposta às ações arbitrárias 
da polícia, que rotineiramen-
te promovia batidas e revistas 
humilhantes em bares gays de 
Nova Iorque.

Orgulho LGBT+ na PB é tema 
de evento virtual do Governo

Comemorado dia 28 
de junho em todos os 
países, data é histórica 
e representa, para 
muitos, o começo da 
militância LGBTI+

Foto: Divulgação

PrOGramaçãO

n Dia 28 – 19h
Mesa Virtual: Tempos de Pandemia: mecanismo de exclusão para acesso aos programas sociais de governo para 
população LGBTQIA+ (Renildo Lúcio de Moraes, Assistente Social do Espaço LGBT João Pessoa; Gleidson Marques, 
Psicólogo do Espaço LGBT João Pessoa)

n Dia 29 – 19h:
Mesa Virtual: Empregabilidade, Habitabilidade e Renda para a população LGBTQIA+
Palestrantes: Beatriz Duarte (Associação das Transfeministas da Paraíba - Astrapa), Gabriel Oliveira (Coletivo de 
Homens Trans – PeTris) e Cleudo Gomes (Pedagogo e Mestre em Educação e Movimento do Espírito Lilás)
Mediadora: Aniely Mirtes (Gerência Executiva de Direitos Sexuais e LGBT/SEMDH/PB e Grupo de Mulheres Lésbicas 
e Bissexuais Maria Quitéria).

n Dia 30 – 19h:
Mesa Virtual: Educação, Gênero e Direitos Humanos: Embates Jurídicos sobre a “Ideologia de Gênero”.
Palestrantes: Olímpio Rocha (advogado) e Herry Charriery (Advogado e coordenador do Centro de Estadual Refe-
rência dos Direitos de LGBT e Enfrentamento a LGBTfobia – Luciano Bezerra em CG/PB)

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

O turismo de descanso dentro de um estuário protegido por um avanço de terra que forma um 
pontal e um rio calmo, navegável, incrustado no mangue. É assim o ambiente natural da Barra 
de Mamanguape, localizada no encontro do Rio Mamanguape com o mar (Barra), no Litoral 
Norte da Paraíba, lugar que além de preservar a sua beleza natural, também conta com rica 
biodiversidade na Área de Proteção Ambiental – APA, e por isso possui o Projeto Viva o Peixe-
Boi Marinho (PVPBM), de proteção do mamífero aquático. Esses atrativos contribuíram para 
criação de um novo modelo de hospedagem que é a Sua Casa na Barra, onde os hóspedes 
participam de caminhadas, pescarias, passeios de barco, passeios ciclísticos e trilhas pela Mata 
Atlântica e pela Floresta de Restinga, vivenciando momentos de lazer e tranquilidade por meio 
da interação com a natureza. 

Galante 

Campina Grande

Barra de mamanguape

Duas EsTraDas 

O município de Duas Estradas, região do Brejo, a foi notícia na Folha de São Paulo, um 
dos maiores jornais do país. Uma matéria sobre a restauração da nossa Estação Ferroviária foi 
publicada no último domingo (21) contando um pouco da história da fundação do complexo 
ferroviário até a restauração iniciada em 2017 num blog específico sobre o mundo dos trilhos. A 
estação ferroviária de Duas Estradas, foi restaurada após dois anos de recuperação do histórico 
prédio que foi inaugurada em 1904. Após a restauração, concluída há um ano, o prédio passou a 
abrigar uma biblioteca municipal, atraindo pessoas para projetos voluntários, a exemplo do chá 
da estação, em que os participantes levam bolos, biscoitos e bebidas e se reúnem para conversar.

Cabaceiras

A Roliúde Nordestina fica no município de Cabaceiras, região do Cariri paraibano. Terra onde 
o bode é rei e cenário de mais de 30 produções, entre documentários e longas nacionais, esse 
município a 166 km de João Pessoa, foi palco de novelas e séries, dentre elas o Auto da Compade-
cida e Onde Nascem os Fortes. Um grande letreiro instalado fica  logo na estrada que dá acesso à 
entrada do município, ideia do jornalista Wills Leal, falecido no dia 7 de maio deste ano, por conta 
do projeto turístico-cinematográfico implantado por ele no município.

Fotos: Teresa Duarte
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O Arraiá de Cumpade, produto turístico rural que faz parte das festas juninas de Campina 
Grande, sendo realizado na Divina Vila, localizada na Fazenda Olho D’água em Galante, distrito de 
Campina Grande, não foi realizado neste ano, por conta da pandemia do covid-19, onde a recomen-
dação da Organização Mundial de Saúde é evitar aglomeração. Essa séria a décima edição do Arraiá 
de Cumpade, produto que é muito frequentado durante todos os finais de semana do mês de junho, 
exatamente pela simplicidade que ele retrata a cultura nordestina. A atração principal é o Cumpade 
João, uma figura autêntica do Nordeste que preserva os cânticos e vestimentas do vaqueiro e comanda 
a animação da festa ao som da sanfona, zabumba e triângulo, grupo de danças folclóricas, quadrilha 
junina e a tradicional procissão do vaqueiro levando a imagem de Nossa Senhora do Rosário entre 
os participantes da festa. Para a décima primeira edição, no próximo ano, o Cumpade João promete 
muita alegria durante todo o mês de junho.

A pandemia causada pelo novo coronavírus com isolamento social mudou a realidade de vida 
das pessoas, causando desemprego e fazendo com que famílias que trabalham com a arte ficassem em 
situação de dificuldade. Para ajudar famílias do Circo Mundo Mágico, será realizada uma live solidária 
no dia 4 de julho, a partir das 18h, através do canal do circo no YouTube e na página do Facebook 
(Mundo Mágico um Show de Circo). Além de atrações circenses, haverá a apresentação de artistas 
da terra. O Circo Mundo Mágico encontra-se atualmente em Campina Grande e está há quatro meses 
sem funcionar. Ele é formado por sete famílias, com 11 crianças, um idoso e 14 adultos, precisando 
de solidariedade e da doação de itens de alimentação e higiene pessoal. De acordo com a direção do 
circo, a prioridade com a realização da live é pagar a água, luz, gás, comprar água para as crianças, 
além de fraldas, leite e remédios.

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo



São João sem cor
Emanuel Tadeu lança exposição virtual ‘O Descolorir da Tradição’, 
na qual registra, em preto e branco, vários personagens da 
cultura junina na época de pandemia. Página 11
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Lançado hoje, ‘Coragem’, álbum com músicas autorais, celebra os 16 anos de carreira do artista paraibano

Primeiro disco solo de Toni Silva 
mostra pegada afro-brasileira

Celebrando seus 16 anos 
de carreira enquanto profes-
sor, produtor e músico, Toni 
Silva está lançando hoje seu 
primeiro álbum solo: Cora-
gem. O novo trabalho pode ser 
conferido em todas as plata-
formas de streaming. No dis-
co, Toni explora suas diferen-
tes influências, como música 
afro, brasileira e jazz.

As composições, que da-
tam desde 2014, fazem parte 
de um projeto aprovado pelo 
Fundo Municipal de Cultura 
e esteve, durante esse pe-
ríodo, sendo desenvolvido 
com calma pelo artista, com 
foco na identificação pessoal 
enquanto músico. Por isso, 
ele participou das diferentes 
etapas do processo que levou 
seis anos para ser concluído, 
como a pré-produção, pro-
dução musical (com Giorda-
no Frag), acompanhando as 
gravações e gravando alguns 
instrumentos no homestudio. 
Além disso, Toni Silva gravou 
parte das vozes no estúdio 
de Giulian Cabral e acompa-
nhou o processo de mixagem 
e masterização do trabalho. 
“Tem músicas mais antigas 
que eu queria colocar para 
fora e algumas coisas mais 
novas, nas quais exploro uma 
linha meio africana, meio 
brasileira. O repertório é uma 
mistura que representa o que 
eu sou”, explica.

Entre as referências mu-
sicais para o primeiro disco, 
Toni Silva menciona a músi-
ca nordestina como Sivuca 
(1930-2006), Dominguinhos 
(1942-2013) e Luiz Gonzaga 
(1912-1989), e a africana, 
com Richard Bona e Lokua 
Kanza. “Apesar de gostar um 
pouco de tudo, eu me con-
sidero como quem compõe 
música brasileira. O CD re-
presenta toda a mistura do 
meu som, pois tem boi, tem 
baião e tem misturas com 
elementos africanos”.

No que se refere às fai-
xas, o músico destaca a ho-
mônima do disco. “Acho per-
tinente trazê-la, diante desse 
momento que a gente está vi-
vendo de incertezas, em que 

tudo está muito louco e tur-
vo. O futuro está desfocado, 
então a música traz a ideia de 
que precisamos de coragem 
mesmo”, argumenta. No que-
sito pessoal, a canção marca 
uma divisão de águas na sua 
carreira. “Ela representa a 
minha fase inicial enquanto 

compositor, de quando tinha 
vergonha de mostrar mi-
nhas músicas, minhas ideias. 
Quando ela surgiu foi quando 
comecei a compor de verdade 
e a assumir esse meu lado”.

Além de ‘Coragem’ que 
empresta o nome ao projeto, 
Toni Silva ressalta a canção 

‘Na Boa’, cuja gravação conta 
com parceria de Manu Lima. 
“Uma excelente cantora que 
solta a voz em uma música 
muito especial”, comenta. 
Sobre o período de compo-
sição desta, ele brinca: “Tem 
uma origem engraçada, pois 
nasceu de um sonho que tive 

com Tom Jobim cantando o 
refrão para mim em um tea-
tro. Ela é uma parceria minha 
com Tom Jobim pós-morte”.

O projeto de Coragem 
acompanhou Toni Silva em 
diferentes momentos de sua 
vida pessoal. “Casei, virei pai, 
passei por mudanças incrí-

veis. Amadureci muito, apro-
veitei esse tempo para ma-
turar mesmo, acho que esse 
período resultou em uma 
fase na qual eu me encon-
trei, entendi o que eu sou, o 
que a minha música é, o que 
eu preciso entregar ao mun-
do”, aponta. Esse processo de 
autoconhecimento e de in-
ternalização, conta o artista, 
influenciou todo o processo 
criativo do álbum.

Conhecido como guitar-
rista, Toni esclarece que o pú-
blico deve esperar uma nova 
experiência com Coragem. 
“Acredito que muita gente 
possa estar esperando por 
um disco focado na guitarra, 
mas não tem nada a ver”. As 
canções próprias e os ami-
gos que participam do novo 
projeto simbolizam, como 
ele reforça, uma celebração 
à música. “Em especial à mi-
nha música, que tem a minha 
cara. O disco é o símbolo de 
um encontro de almas”.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no 

Youtube de Toni Silva

Imagem: Divulgação

Disco solo tem influências da música 
nordestina de Sivuca, Dominguinhos 
e Gonzagão, além da africana de 
Richard Bona e Lokua Kanza

Foto: Max Brito/Divulgação

“A arte deveria ser considerada um serviço essencial”
Em meio à pandemia, 

Toni Silva reforça que o lan-
çamento de Coragem se faz 
pertinente por trazer leveza 
ao complicado momento. “A 
arte deveria ser considerada 
um serviço essencial. As pes-
soas estão trancadas em casa 
e, se não fosse a arte, a gente 
enlouqueceria”, completa.

Por isso, ele acredita que 
o triste momento ressalta 
a importância das diversas 
vertentes de arte, incluindo 
a música. “Acho importante, 
apesar dos pesares da pan-
demia, trazer ao artista a 
importância de fazer as pes-
soas se sentirem melhor, mais 

alegres. Por isso o álbum vai 
fazer a parte dele”.

Por enquanto, o músico 
paraibano passará os pró-
ximos dias divulgando seu 
novo trabalho on-line. “Vou 
focar nisso, começando por 
uma live no meu perfil do 
Instagram (@tonisilva_), que 
pretendo realizar no próximo 
domingo, ouvindo o CD e 
batendo um papo”.

Ao mesmo tempo, o ar-
tista já anseia os próximos 
lançamentos. “Já tenho von-
tade de fazer outro”, brinca. 
“Estou com outras ideias fer-
vilhando na minha cabeça, 
mas ainda quero trabalhar 

com Coragem, lançar um cli-
pe, fazer lives de divulgação. 
Devo dedicar este ano a ele 
para, depois, focar no próxi-
mo trabalho”.

Toni Silva é formado em 
licenciatura em Música pela 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), com especiali-
zação em produção musical, 
gravação e mixagem. Os 16 
anos de experiência contam 
com trabalhos junto a artistas 
como Kevin Ndjana, Felipe 
Alcântara, Os Gonzagas e 
Nathalia Bellar. Atualmente 
se dedica a direção musical 
de Kevin Ndjana (ex-The Voi-
ce Brasil).

Foto: Max Brito/Divulgação

No próximo domingo, músico fará ‘live’ no seu perfil no Instagram para divulgar disco
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Quando começou a se apresentar 
em concursos de calouros, ainda na 
adolescência, Anastácia costumava ou-
vir que mulher não tinha fôlego para 
cantar forró. Tinhosa, como gosta de se 
definir, deu de ombros. Queria ser ar-
tista. “Eu pensava: se mulher tem fôle-
go para parir, também tem para cantar 
forró”, diz ela, que agora completa 80 
anos, mais de 60 de carreira e, ainda 
com fôlego, lança um EP comemorati-
vo com cinco canções inéditas – uma 
delas criada com Dominguinhos, com 
quem foi casada – e participações de 
novos e velhos amigos.

Anastácia, embora diga que com-
ponha todos os dias, confessa que não 
tinha certeza se lançaria algo para 
comemorar a data. “Quem ainda liga 
para disco?”, pergunta, ignorando as 
plataformas digitais, que desde 29 
de maio, um dia antes de seu aniver-
sário, abrigam Anastácia 80 - Lado A, 
trabalho produzido por Zeca Baleiro e 
Adriano Magoo.

O projeto é maior do que as can-
ções que já foram divulgadas. Porém, 
as gravações tiveram de ser inter-
rompidas por conta da pandemia do 
novo coronavírus e serão retomadas 
assim que tudo voltar ao normal.

Nesse Lado A, Anastácia assina 
duas parcerias com Baleiro: o baião-
canção ‘O Sertão Está Chorando’, 
cantada em dueto com Amelinha, e 
o xote ‘Venha Logo’, com participa-
ção de Chico César. “Ela escreve o 
tempo todo, a mulher é danada (ri-
sos)”, diz Baleiro, que afirma que, ao 
comandar o trabalho, se preocupou 
em manter a essência da artista no 
forró, mas com toque de moderni-
dade nos arranjos.

‘Venceu a Solidão’, com vocal de 
Mariana Aydar e Mestri-
nho na sanfona, é parce-
ria inédita de Anastácia e 
Dominguinhos, com quem 
ela foi casada entre 1967 e 
1978. A melodia estava com 
a compositora, que colocou le-
tra quando Dominguinhos estava 
doente – ele morreu em 2013, aos 
72 anos, vítima de um câncer de 
pulmão “Pensei na solidão que uma 
doença traz, ele naquele hospital. 
Gravei só agora”, conta Anastácia, 
dizendo ainda ter outras músicas 
inéditas do antigo companheiro 
guardadas, esperando por letra.

Poderia ter mais, mas colocou 
fogo em várias fitas cassetes quando 
o casamento terminou. “Na hora da 
raiva...”, lamenta. Baleiro conta que a 
emoção foi grande ao gravar a faixa. “A 
música é linda e emocionante. Maria-
na caiu no choro. Foi comovente para 
todos nós. Dominguinhos é um melo-
dista único”, diz.

A faixa ‘A Saudade Me Trouxe 
Pelo Braço’, que Anastácia assina 
com a filha, Liane, tem a participa-
ção de um antigo companheiro de 
sanfona e estrada: o alagoano Her-
meto Pascoal, que era o sanfoneiro 
da Rádio Jornal do Commercio, do 
Recife, e a acompanhava quando ela 
tinha 14 anos de idade. Outra que 
ela fez com a filha é ‘Contando as 
Estrelas’, que gravou acompanhada 
de Roberta Miranda. “Foi uma fes-

ta receber todos esses convidados. 
Uma verdadeira comemoração”, co-
memora a compositora.

Zeca Baleiro concorda que é 
preciso festejar a data. “Eu sou sus-
peito porque sou muito fã, acho 
Anastácia imensa. Vamos celebrá
-la – em vida – de preferência”, diz 
o músico, que conta ter conhecido o 
trabalho da compositora por meio 
das gravações de Gilberto Gil – ele 
gravou ‘Só Quero Um Xodó’ e ‘Tenho 
Sede’, ambas dela e de Domingui-
nhos. Hoje, são amigos e parceiros 
em cinco canções.

O Lado B – ainda sem previsão de 
lançamento – terá as participações de 
Alceu Valença, Lenine, Geraldo Azeve-
do, Almério, entre outros.

Rainha do forró
Nascida no Recife (PE), Lucinete 

Ferreira, seu nome de batismo, tor-
nou-se Anastácia quando chegou a 
São Paulo, aos 20 anos, junto com a 
família. Conciliando o 
desejo de cantar com 
o emprego na com-
panhia aérea Vasp, 
gravou o primeiro LP, 
que saiu com o título 
de Anastácia no Tor-

rado. Nem ela 
s a b i a 

quem era a pessoa do título. “Um 
amigo me disse que havia ouvido o 
disco, que era minha voz, minha foto, 
mas a nome da cantora era Anastá-
cia. Corri para tirar a história a lim-
po”, diverte-se hoje, esclarecendo 
que a troca foi obra de seu primeiro 
empresário, o Palmeira, que achava 
seu nome de batismo muito comum. 
“No Nordeste tem muito nete. Luci-
nete, Marinete, Ivonete”.

De lá para cá, Anastácia atuou 
como locutora, radialista, atriz e 
comediante, e ganhou o epíteto de 
Rainha do Forró. Mas foi como com-
positora, gravada por nomes como 
Noite Ilustrada, o primeiro a gravar, 
Luiz Gonzaga, seu padrinho musical, 
Angela Maria, Gilberto Gil, Gal Costa 
e Nana Caymmi – e de sua parceria 
com Dominguinhos – que ela se con-
sagrou. Ajudou a difundir a música 
nordestina no Sudeste, rompeu a 
barreira do machismo e, ao lado de 
Marinês, Almira e Clemilda, abriu o 
caminho para nomes como Elba Ra-
malho, nos anos 1970, e Lucy Alves, 
mais recentemente. “Valeu a pena. 
Faço o que gosto. Sou muito gra-
ta por tudo. Tenho orgulho de ter 
nascido no Nordeste, no Brasil”, diz, 
com entusiasmo.

E, como o fôlego ainda está em 
cima, Anastácia vai lançar mais uma 
gravação. Trata-se de ‘Meu Santo é 
Brasa’ – que está em pré-venda na 
Amazon (com previsão de lançamen-
to para hoje) –, que ela fez com Jack-
son do Pandeiro nos anos 1980, mas 
esqueceu. “Há alguns anos, Lucy Al-
ves pediu autorização para gravá-la, e 
pensei: nunca fiz música com Jackson. 
Mas não é que era minha mesmo?”, ri, 

explicando que tem quase 800 mú-
sicas. “Às vezes, ouço na voz 

de outro artista e me per-
gunto: fui eu que fiz essa?”, 
conta. Agora, é sua vez de 

cantar a composição que, 
oportunamente, fala 

das festas e san-
tos juninos.

“Se mulher tem fôlego para parir, 
também tem para cantar forró”

Música

Danilo Casaletti
Agência Estado

Colunista colaborador

A vida entre parêntesis. Os sonhos em 
stand by. As roupas de festa no silêncio dos 
armários. A louça de festa empilhada nas 
prateleiras. O passaporte na gaveta à espe-
ra de um carimbo. As pessoas à espera de 
um milagre. Os olhos cansados. A moça so-
nhando com uma janela que dá pra rua. Uma 
amiga me mostra, pela chamada de vídeo, um 
saco contendo um quilo e meio de cartas de 
amor rasgadas. Era amor de vidro que caiu e 
se quebrou. Mas na caixa de amor que presta, 
ainda ficaram mais de quilo e meio.

– Confesso que vivi! Ela me disse.
E quem disse que viver é pecado que vai 

para o confessionário?
A vida entre paredes. A vida dentro de 

caixas de vidro. Aquários humanos.
Fazer o quê, não é?
A gente se conforma e faz de conta. A gen-

te comemora os aniversários sozinhos, bus-
cando alguma alegria, talvez para mostrar ao 
outro, do outro lado do vidro.

“Quem te ensinou a nadar, marinheiro, foi 
o peixinho do mar”?

Minha janela que dá pra rua busca o mar. 
Do pouco que sinto falta, sinto falta do mar e 
do mato. Sinto falta do espetáculo, do show, 
da peça, da dança. Mas no teatro. Sinto falta 
dos pequenos barulhos da vida cotidiana. O 
sininho do vendedor de picolés, “vai passan-
do o carro do ovo”, o interfone da portaria, 
a primeira música no rádio. Essas coisas que 
apertam o play da vida ordinária.

A boca aprisionada num pedaço de pano. 
E lá se vão sorriso e beijo. A vida entre parên-
tesis de medo.

A gente ri de nervoso, a gente chora. Mas 
principalmente a gente inventa. A gente in-
venta jeito novo de demonstrar amor. Assiste 
o show da casa do artista. Canta na varanda. 
Compartilha filme que assistiu, livro que leu, 
receita nova que experimentou. Repousa no 
travesseiro da arte... “travesseiro dos meus 
braços, só não faz quem não quiser, um traves-
seiro dos meus braços” e se protege do desam-
paro na compaixão, cuidando. Presos nos nos-
sos aquários, nunca vimos de forma tão clara a 
dor do outro, dos peixes fora d’água, da lindeza 
do planeta sem a nossa intervenção. A vida en-
tre parêntesis de humildade.

A gente brinca de faz de conta. Inventa 
um mistério: como será o novo normal? Um 
normal que a gente inventa enquanto não dá 
para voltar ao velho normal, aquele onde a 
gente se abraça quando se encontra na praia, 
no teatro, no cinema, na festinha de aniver-
sário, no aeroporto.

A gente repete o mantra: Vai passar.
A vida entre parêntesis de esperança.

Trilha Sonora
‘Ciranda Cirandinha’ - Cantiga de roda de 

domínio público;
‘Com Açúcar, Com Afeto’ - Chico Buarque 

de Holanda;
‘Mensagem’ - Isaurinha Garcia;
‘Peixinhos do Mar’ - Tavinho Moura e Mil-

ton Nascimento (adaptação de uma canção 
de marujada);

‘Chorando e Cantando’ - Geraldo Azevedo 
e Fausto Nilo;

‘A Lua Girou’ - Domínio público - Milton 
Nascimento.

(vida)

Barros
nelsonrbarros@gmail.com

Nelson

Comemorando seus 80 anos, 
Anastácia lança hoje uma música 

esquecida que ela fez junto com o 
paraibano Jackson do Pandeiro: 

‘Meu Santo é Brasa’
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Chico César e Roberta Miranda estão no novo disco

Imagem: Divulgação

Destaque

Alceu Valença comanda ‘live’ 
junina que durará três dias

O cantor e compositor Alceu Valença vai comandar uma 
live com duração de três dias, que começa hoje, a partir das 
20h, e vai até o próximo domingo, no canal do pernambucano 
no Youtube (tinyurl.com/AlceuValenca-Youtube).

O São João do Alceu traz o músico em sua casa, no Rio de 
Janeiro, acompanhado pela banda, e participações especiais.
Hoje, a transmissão acontece em Caruaru (PE). O próprio Al-
ceu introduz os festejos e as atrações locais, como a Banda de 
Pífanos Zé do Estado, o cantor Azulinho e artistas de rua.
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São João na época da pandemia 
é tema de exposição na internet

Acostumado a fotografar 
as cores vivas e todo o brilho 
que envolve as festividades 
juninas de Campina Grande, 
Emanuel Tadeu resolveu, dian-
te da pandemia, registrar o 
momento histórico do impacto 
do covid-19 para a sociedade. 
Nasce, então, a exposição vir-
tual O Descolorir da Tradição - 
Sonhos em Quarentena.

Nas fotografias, persona-
gens deste período como os 
vendedores ambulantes, os 
quadrilheiros, os agricultores, 
os artesãos e as costureiras 
estão representados no drama 
de um São João sem cores que 
está sendo enfrentado. As ima-
gens podem ser conferidas na 
íntegra através da página do 
projeto no Instagram (@odes-
colorirdatradicao).

O fotógrafo, que passou 
os últimos cinco anos captu-
rando a alegria promovida 
pela festa, neste ano viu a 
necessidade de produzir um 
momento único no históri-
co do São João. Nas palavras 
de Emanuel Tadeu, o triste 
contexto também precisava 
ser registrado. “O São João 
contribui muito para a vida 
de muitas pessoas, inclusive 
a minha. Não poderia deixar 

passar despercebido, por 
mais que seja um momento 
difícil. Pensei em algumas 
maneiras de contribuir para 
esta festa e me veio a ideia de 
fotografar as pessoas que tra-
zem vida ao São João”, explica. 
A ideia, pensada e executada 
em cerca de duas semanas, 
resultou em um sentimen-
to único. “Cada pessoa é um 
recorte do todo e representa 
uma parte da festa”.

O título do projeto vem 
para simbolizar este senti-
mento que permeia as fotos. 
Segundo Emanuel, “estamos 
todos acostumados a viver o 
mês de junho totalmente co-
lorido e vibrante e agora esta-
mos vivendo dias sem cores. 
Busquei retratar como essas 
pessoas estão vivendo retra-
tando a descontinuação das 
cores que dão vida aos sonhos 
de quarentena de todos que 
se encontram isolados por 
não poderem viver o São João 
da forma que deve ser vivido”, 
justifica Tadeu. 

A estética monocromáti-
ca traz um símbolo claro para 
o momento. “Não poderiam 
ser fotos com cores porque 
o momento que a gente está 
vivendo não é colorido, não é 
feliz. Outra estética não caberia 
nesse triste cenário. As fotos 
impactam por muitas questões 

e contam a história de um mo-
mento nunca vivido antes”.

Seguindo a estética de um 
plano aberto e um mais fecha-
do, destacando a expressão do 
personagem, Emanuel eviden-
cia uma foto de uma vendedo-
ra ambulante da cachaça de 
uma marca tradicional no pe-
ríodo. “Ela me recebeu super 
bem na casa dela, é muito co-
municativa e, quando eu fui fa-
zer a foto mais fechada, ela es-
tava espontânea, conversando, 
e pedi para representar todo 
o cenário que a gente está vi-
vendo no olhar dela, então ela 
olhou para baixo e uma lágri-
ma desceu”, lembra. “Foi uma 
emoção que contagiou. Todas 
as fotos tem esse sentimento, 
essa história melancólica por 
trás, mesmo sem uma mega 
iluminação e estrutura são fo-
tos marcantes, fortes”.

Um presente
Experimentando pela 

primeira vez uma estética mo-
nocromática, Emanuel Tadeu 
revela ter estranhado a falta de 
cores vivas no trabalho. “Ainda 
mais falando de São João. Mas 
depende muito do conceito de 
cada trabalho, então não posso 
descartar a possibilidade de 
outros nesse estilo”.

Como maior influência, 
ele não hesita em mencionar 

Sebastião Salgado nas pesqui-
sas para realização de O Des-
colorir da Tradição, e destaca 
também o documentário Es-
tou me Guardando para Quan-
do o Carnaval Chegar (2019), 
dirigido pelo pernambucano 
Marcelo Gomes.

Satisfeito com o resulta-
do e as proporções alcança-
das com a repercussão dos 
registros, o paraibano define 
o projeto como um “presente 
para a cultura”.

 Sobre os planos para este 
e outros projetos, Emanuel Ta-
deu explica: “Penso em expor 
imagens do São João da minha 
contribuição nesses últimos 
cinco anos e nunca pude por-
que nunca tive tempo”. O perío-
do de pós-pandemia, portan-
to, significa a concretização de 
exposições físicas, incluindo a 
do novo projeto.

Mostra

Chegando no sítio para passar o São João 
tomei logo um susto: o Pau D’arco tá todo flo-
rado. Mais uma cor para essa paleta em que o 
sertão se tornou no inverno e que não quer ir 
embora. De manhã cedinho, mãe varre o ter-
reiro com uma vassoura feita de garranchos 
de uma planta conhecida como relógio. Foi que 
o tempo voltou uns trinta anos, quando íamos 
para o rio lavar roupa. Passava a manhã intei-
ra de molho tomando banho, chupando manga, 
esperando a hora de voltar bem atentos com as 
vacas que pastavam no caminho.  

Amanheço  no  sertão  e  penso  como  é  
bom.  É  maravilhoso  descobrir  a  beleza  do 
amanhecer que está aqui dentro e eu posso 
levá-la pra onde for. Essa sensação do vas-
to, do infinito e de tudo que se transforma, 
como as águas do rio que nunca são as mes-
mas. Respiro e inspiro... o que será que temos 
para hoje? 

Ah... fato que é preciso inventar uma vida 
todo dia. Digo isso pra mim quando pego uns 
textos enormes pra estudar, enquanto na es-
tante tem um monte de histórias pela metade. 
Quando recebo um vídeo sobre morar numa 
casinha feita a mão numa floresta e andar de 
pé no chão. Hoje é uma manhã com cara de 
Clube da esquina, “com sol e chuva você so-
nhava que ia ser melhor depois você queria 
ser o grande herói das estradas”. O trovão me 
traz a lembrança daquele senhorzinho que 
guarda os carros lá na praia, animado por-
que “hoje acho que tem mais movimento” ou 
da senhorinha que pede roupas usadas “vai 
dar certinho na minha menina”. Quero escor-
regar nesse tempo, não quero bater o ponto 
apesar das inúmeras atividades/trabalhos 
que tenho que cumprir. E como estão essas 
pessoas da memória nesse tempo sem mo-
vimento? Eles que nem rede social tem pra 
mostrar seus não enfeites e desejos de São 
João, vivem mesmo à margem da margem. 

Tinha  me  programado  para  escrever  
sobre  o  Gonzaguinha  e  não  o  Gonzagão. 
Recentemente revi Gonzaga - De Pai para Fi-
lho e foi como a primeira vez. Minha memória 
causa sempre essa sensação do novo das coi-
sas que já li e assisti, acho ruim. Não lembro, 
por exemplo, se fiquei tão afetada com a an-
gústia do filho e de toda sua luta expressa na 
obra. Não sei explicar essa sensação, quando 
escuto Gonzaguinha. Evitava cantar ‘O que 
é, o que é’, porque o refrão virou clichê, mas 
é coisa de preconceito. Tirando essa parte, a 
letra inteira é o resumo do manual da vida: 

Somos nós que fazemos a vida 
Como der, ou puder, ou quiser, 
Sempre desejada por mais que esteja errada,
Ninguém quer a morte, só saúde e sorte, 
E a pergunta roda, e a cabeça agita. 
Com outros olhos, vejo sua força e von-

tade para além daquele borbulhar interno. 
Antes talvez fosse uma certa repulsa, por me 
ver ali e não me achar aqui. Nada como o tem-
po, nada como o pau d’arco que nos pega de 
surpresa: “Não se desespere e nem pare de 
sonhar / Nunca se entregue, nasça sempre 
com as manhãs”.

Pau D’arco

em destaque
Crônica

Amanda K.
amandak.coluna@gmail.com

Colunista colaboradora

Cena do filme ‘Gonzaga - De Pai para Filho’ (2012) ,de Breno Silveira

Foto: Divulgação

As inscrições para o 
edital #CulturaPBnaWeb 
se encerram hoje. Elas 
podem ser feitas até as 
23h59. O procedimento 
de inscrição, incluindo 
o envio de documentos 
digitalizados, deverá ser 
efetuado exclusivamente 
pela internet.

O edital prevê inves-
timentos da ordem de R$ 
180 mil. Os projetos sele-
cionados vão receber um 
apoio de R$ 1,2 mil cada. 
O objetivo é proporcionar 

cultura, arte, entreteni-
mento e atividades forma-
tivas para a população que 
se encontra em isolamento 
social e beneficiar artistas 
de diversas áreas afetados 
pela pandemia.

No total, são ofereci-
das 150 vagas de propos-
tas artísticas nas áreas 
de performance artísti-
ca (60); curso, oficina e 
workshop (20); e-books 
e história em quadrinhos 
(20); podcast (20); exibi-
ção de curta-metragem 

(20); exposição, inter-
venção e galeria de arte 
virtual (10). As propostas 
culturais em formato di-
gital serão divulgadas em 
plataformas e tecnologias 
disponíveis on-line.

A previsão do edital 
#CulturaPBnaWeb é de 
que a relação final das 
propostas credenciadas 
seja divulgada no dia 4 de 
julho. O projeto está pre-
visto para começar em 14 
de julho, com veiculação 
nas redes sociais oficiais 

da Secretaria de Cultura 
da Paraíba (Secult-PB) no 
Facebook e Youtube.

#CulturaPBnaWeb

Prazo para inscrição de projetos 
se encerra nesta sexta-feira

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Fotos: Divulgação

Na lente monocromática de Emanuel Tadeu, os registros da crise sanitária que atinge personagens juninos como quadrilheiros, músicos, comerciantes e agricultores

Através do QR Code acima, 
acesse a mostra virtual

‘O Descolorir da Tradição’

Através do QR Code acima, 
acesse a inscrição

para o edital



Iniciativa da empresa Energisa ajuda os clientes que sofrem com os efeitos da pandemia em todo o Estado 

Contas de energia atrasadas 
podem ser pagas em parcelas

A pandemia de co-
vid-19 reduziu bastante os 
ganhos de muitos empre-
endedores e comerciantes. 
Com o fechamento de par-
te do comércio, ficou di-
fícil manter as contas em 
dia. Para o empreendedor 
Laudimar Jorge, de João 
Pessoa, não foi diferente. 
O período de isolamento 
social também dificultou 
a possibilidade de pagar 
contas em lotéricas e nos 
bancos. Mas isso não acon-
teceu com a conta de ener-
gia. Através de uma troca 
de mensagens do grupo do 
condomínio, ele ficou sa-
bendo da Gisa, a atenden-
te virtual da Energisa, por 
onde ele pode emitir a se-
gunda via da conta em atra-
so e até mesmo negociar o 
débito.  “Foi bem rápido. 
Dei um oi, confirmei meus 
dados e já apareceu as op-
ções oferecidas. Digitei o 
número correspondente a 
2ª via, e também tive a op-
ção de parcelar a conta já 
com apenas 1 dia de atra-
so”, relatou.

A Energisa está com con-
dições especiais de parcela-
mento para os clientes com 
contas atrasadas. Consumi-
dores atendidos em baixa 
tensão, como as residências 
e pequenos comércios, po-
derão dividir seus débitos ou 
até mesmo renegociar caso 
já tenha uma negociação em 
andamento, com entradas 
facilitadas e mais opções de 
parcelamento.

 “A Energisa tem feito 
todo o possível para que os 
clientes mantenham a vida 
financeira equilibrada e 
não deixem as contas acu-
mularem. Isso é importante 
para ultrapassarmos esse 
momento delicado” afir-
ma o diretor-presidente da 
Energisa na Paraíba, Ricar-
do Charbel.

O diretor-presidente 
da Energisa lembra que a 
própria Aneel tem ressal-
tado que os clientes devem, 

na medida do possível, 
manter os pagamentos em 
dia.

“Estamos sensíveis 
às dificuldades de nossos 
clientes que também são 
nossas. O que estamos ofe-
recendo é a possibilidade 
de parcelar contas atra-
sadas, mesmo para quem 
já tinha negociado antes e 
ainda ter condições espe-
ciais de pagamento”, conta.

Para negociar os débi-
tos com a Energisa basta 
entrar em contato com a 
distribuidora pelo Whatsa-
pp da Gisa, Website ou apli-
cativo Energisa On. No chat 
da conversa de Whatsapp, é 
só escrever “Parcelamento”. 
“As agências de atendimen-
to estão temporariamente 
fechadas, para evitar a pro-
pagação do coronavírus, 
mas tudo isso vai passar 
em breve”, afirma Charbel, 
lembrando que agências 
bancárias, caixas eletrôni-
cos e outros agentes arre-
cadadores, como mercados, 
farmácias e lotéricas se-
guem abertos. A lista e os 
endereços desses agentes 
estão disponíveis no site: 
h t t p s : / / w w w. e n e r g i s a .
com.br/Paginas/informa-
coes/sua-conta/onde-pa-
gar-sua-conta.aspx.

 “O débito automático 
também ajuda a manter a 
organização financeira e 
evita aglomerações. O pe-
dido de inclusão no débito 
automático pode ser feito 
por nossos canais digitais 
de atendimento, a Gisa e o 
site Energisa.com.br”, com-
pleta o diretor-presidente 
da empresa.

 As condições especiais 
para negociações através 
da Gisa, atendimento via 
Whatsapp da Energisa, são 
válidas para todos os clien-
tes de baixa tensão, como 
as residências e pequenos 
comércios, atendidos nos 
223 municípios pela Ener-
gisa Paraíba e Energisa 
Borborema.
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Imposto de Renda

Mais de 80 mil na PB ainda 
não entregaram declaração

O prazo para entrega 
da Declaração de Imposto 
de Renda encerra em todo 
o país no próximo dia 30 
de junho, o prazo que en-
cerraria em 30 de abril foi 
estendido por conta da 
pandemia causada pela 
covid-19. Na Paraíba, até 
as 15hs de ontem, quinta-
feira, 232.021 contribuin-
tes paraibanos enviaram a 
declaração do IR, ao total 
são esperadas 320 mil de-
clarações. 

O cidadão que for 
obrigado a enviar a De-
claração de Imposto de 
Renda da Pessoa Física 
e não enviar, dentro do 
prazo determinado, sofre-
rá algumas penalidades 
aplicadas pela Receita Fe-
deral que entre elas pre-
vê a suspensão do CPF, a 
suspensão do documento 
acarreta em alguns prejuí-
zos, como o impedimento 
de abrir contas, participar 

de concursos públicos e 
outros. Além da suspen-
são do CPF, o contribuin-
te que deixar de enviar 
a declaração ainda será 
penalizado com multa 
por atraso na entrega que 
equivale a 1% do imposto 
devido por mês de atraso.  

As pessoas que tive-
rem direito à restituição 
do IR deverão ter acesso 
ao dinheiro já a partir do 
final de junho, quando 
será pago o segundo lote. 
O terceiro lote da restitui-
ção do Imposto de Renda 
será pago em 31 de julho, 
o quarto lote 31 de agos-
to, já o quinto e último 
lote deverá ser pago em 
30 de setembro. Na Paraí-
ba, 36.813 contribuintes 
terão acesso ao segundo 
lote e a  restituição credi-
tada em conta. 

A restituição do Im-
posto de Renda é a de-
volução do valor pago a 
mais ou a menos à Receita 
Federal no ano anterior. 
Esse cálculo é feito com 

base nas informações de-
claradas e no somatório 
de todo o imposto pago 
pelo contribuinte. Essa 
quantia é depositada pela 
Receita na conta de cada 
contribuinte seguindo o 
calendário de cada lote e 
levando em conta alguns 
critérios que definirão em 
qual lote cada contribuin-
te receberá a sua restitui-
ção, caso tenha direito. 

O valor do Imposto de 
Renda pago por cada pes-
soa  é definido com base 
em algumas questões como 
o valor dos rendimentos, 
das despesas e do impos-
to pago durante o ano, isso 
pode fazer com que acon-
teça casos que contribuin-
tes com os mesmos rendi-
mentos e impostos retidos 
na fonte tenham resultados 
diferentes na restituição, 
isso levando em conside-
ração as deduções permiti-
das por lei, que são aquelas 
despesas que podem ser 
descontadas no cálculo da 
declaração.  

Contribuinte tem até a próxima terça-feira, dia 30, para enviar a declaração do IR à Receita Federal

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

  

A entrega, dias atrás, 
do primeiro túnel de des-
contaminação ao Hospital 
Napoleão Laureano, refe-
rência na Paraíba no tra-
tamento de pacientes com 
câncer, foi a ação mais re-
cente do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Indus-
trial (Senai), no Estado, no 
combate à covid-19. 

De acordo com a di-
reção do Senai, essa ação, 
ampliou as soluções estra-
tégicas que já foram de-
senvolvidas no território 
paraibano, com o objetivo 
de conter o avanço do novo 
coronavírus. Entre essas 
ações podem ser mencio-
nadas, a produção e doação 
de máscaras, EPIs (equipa-
mentos de proteção indi-
vidual); e álcool gel.  Mais 
que isso, o Senai Paraíba, 
segundo ressaltou o diretor 
regional Euler Sales, for-
taleceu a rede nacional de 
combate à covid-19.

Esse protagonismo do 
Senai, por meio do Depar-
tamento Regional, também 
foi alcançado pelo reconhe-
cimento da revista Forbes, 
a mais conceituada publica-
ção de negócios e economia 
do mundo, editada desde 
1917, nos Estados Unidos. 

Na edição de junho, o 
Senai ganhou destaque por 
estar na oitava colocação 
da lista das 100 maiores 
empresas a contribuírem 
na luta contra a covid-19. 
De acordo com a revista, 
essa ação de generosidade 
foi um movimento jamais 
visto no Brasil com o intui-
to de salvar vidas e tirar o 
país da calamidade de saú-
de e seus profissionais.

Senai está 
na lista das 
100 maiores 
da Forbes
Chico José
chicodocrato@gmail.com

Eu era um garotão de 20 anos e 
frequentador quase diário do bar Ca-
lifórnia, em frente ao Cine Paissandu, 
no Botafogo, Rio de Janeiro. Já estava 
totalmente enturmado. Conhecia a todos 
e todos me conheciam. Devo confessar 
que não me sentia mais paraibano. O 
espírito carioca tinha tomado conta de 
minha cabeça. Gostava de sentar numa 
mesa de onde podia ver, à grande distân-
cia, o Cristo Redentor. 
       Em agosto de 1966, fui assistir “O 
demônio das onze horas” (“Pierrot le 
fou”), de Jean-Luc Godard, numa sessão 
que o Paissandu promovia às meias-
noites das sextas-feiras. Como abertura, 
foi programado um documentário sobre 
Maria Bethânia feito por Júlio Bressane: 
“Bethânia bem de perto”.
       Bressane fez o filme sem a irmã de 
Caetano Veloso ser bem conhecida no 
Rio de Janeiro, onde ela era praticamen-
te recém-chegada. Foi para substituir 
Nara Leão no musical “Opinião”, em car-
taz no teatro de mesmo nome, no Bairro 
do Peixoto (enclave de Copacabana), 
ao lado de Zé Kéti e João do Vale. Nosso 
saudoso Paulo Pontes era um dos três 
autores e diretores do show. Foi lá que 

Maria Bethânia: a intimidade no Rio e na Bahia 
Maria Bethânia 
começou a cantar 
o que seria seu 
primeiro sucesso 
nacional: “Carca-
rá”.
       O Paissandu 
estava lotado, 
como sempre 
acontecia quando 
estreava qualquer 
filme de Godard.
       Começou a 
sessão. Preci-
so lembrar que 
Maria Bethânia 

era desconhecida por quase todos os 
espectadores do cinema. Alguns tinham 
“ouvido falar” dela. Apesar de “cabe-
ças feitas”, as pessoas estranharam as 
roupas, a androginia e a voz rascante de 
Bethânia. Com pouco mais da metade 
do documentário, quando ela cantou 
“Este seu olhar”, de Tom Jobim, a plateia 
desandou numa vaia enorme. De repen-
te, um rapaz - que estava mais ou menos 
na terceira fila - levantou-se, olhou para 
trás e gritou: “Calem-se, calem-se, bur-
ros, imbecis! Maria Bethânia é genial! 
Bethânia é gênio, idiotas!”. Era Caetano 

Veloso, que também ainda não fazia 
sucesso; faltava um ano para “Alegria, 
alegria”. Foi retirado no escuro aos sopa-
pos, trancos e barrancos.
       As vaias aumentaram e ao longo dos 
meses o documentário de Bressane foi 
esquecido nas rodas de cinéfilos.
       O que escreveu em 2007 Cássio 
Carlos Starling, na Folha de São Paulo? 
Vejam. 
       “No futuro, alguém há de indagar 
por que Maria Bethânia tornou-se uma 
das mais documentadas artistas da 
música popular brasileira pelo cinema. 
Dois desses trabalhos, ‘Bethânia bem de 

Bethânia foi 
filmada 
em closes, na 
intimidade, 
por Júlio 
Bressane e 
Eduardo 
Escorel, 
ainda 
em 1966

perto’ e ‘Pedrinha 
de Aruanda’, feitos 
com um intervalo 
de 40 anos, saem 
agora reunidos 
num mesmo DVD”. 
       
nnnnnnnnnn

       É inegável 
que há um mito 
Bethânia, que a 
artista ampliou e 
preservou em seus 
mais de 40 anos 
de carreira graças 

a um temperamento que valoriza a reserva.        
       Os dois documentários reunidos partem 
dessa atitude e sondam o mito não com o in-
tuito de desmistificar sua aura, mas de apro-
ximar a estrela da pessoa, ao adotarem um 
pudor diante da artista que provoca um efeito 
revelador de suas qualidades. 
        Dirigido por Júlio Bressane e Eduardo 
Escorel em 1966, “Bethânia bem de perto” 
captura a cantora nos bastidores do show que 
inaugurou sua carreira. O próprio título enfa-
tiza a intenção de seus criadores, que filmam 
a artista em closes, relaxada, na intimidade de 
amigos, em resumo, bem de perto.

Maria Bethânia com sua mãe, Dona Canô, numa festa em Sto. Amaro

Nilber Lucena
Especial para A União 
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Cancelamento
Com o cancelamento dos Jogos Escolares da Juventude, em decisão colegiada 
anunciada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, os Jogos Escolares e Parescolares 
da Paraíba também foram cancelados em definitivo. Página 16 
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Deputados e senadores têm menos de seis meses para discutir, alterar e aprovar a PEC que cria o novo Fundo

Implementado em 2007 ain-
da no governo do ex-presidente 
Lula (PT), o Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) perderá a validade em 
31 de dezembro deste ano. Até 
lá, deputados federais e senado-
res tentam aprovar o mais rapi-
damente a proposta de emenda 
à Constituição (PEC) que cria o 
novo Fundeb.

Por meio do fundo, em 2019, 
estados, municípios e o Distrito 
Federal receberam cerca de R$ 
165 bilhões, mas a pandemia da 
covid-19 tem dificultado o anda-
mento da proposta. Os recursos 
do Fundeb são implementados 
em todos os níveis da educação 
básica, desde creches até a Edu-
cação de Jovens e Adultos (EJA). 
O ensino superior não é contem-
plado pelo fundo.

Para a consultora de Edu-
cação da Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM), Selma 

Fundeb perderá a validade e 
preocupa governos e prefeitos

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Ação Parlamentar

Notas & Fatos

Justiça & Adjacências

Política em Movimento

Projetos aprovados
Vereadores da Câmara Municipal de Campi-
na Grande (CMCG) apreciaram e aprovaram 
por unanimidade três projetos de lei do Po-
der Executivo: um que define o reajuste de 
12,84% para aposentados e pensionistas 
do magistério; outro que suspende taxas 
de vistoria para permissionários de trans-
porte público individual; e um terceiro que 
trata do auxílio emergencial de R$ 600,00 
para catadores de recicláveis regularizados 
em cooperativas e associações cadastradas 
na Secretaria Municipal de Serviços Urba-
nos e Meio Ambiente (Sesuma).

Localização de ambientes
O Programa de Uso e Ocupação Sustentável, 
vinculado à Comissão de Gestão Ambiental 
(CGA) da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), lançou o Web-SIG, plataforma on
-line com informações detalhadas sobre a 
localização e ocupação dos ambientes da 
instituição, por meio de mapa interativo. 
Os primeiros dados disponibilizados pela 
iniciativa, pioneira no país, são referentes à 
Central de Aulas, no campus I, em João Pes-
soa. Nas próximas semanas, serão incluídas 
informações de outras unidades. A ideia é 
contemplar os quatro campi da UFPB.

Estacionamentos
Justiça na Paraíba mantém decisão que 
proíbe punição contra shoppings por des-
cumprimento da lei que permite carência 
nos estacionamentos. O desembargador 
José Ricardo Porto negou pedido objeti-
vando dar efeito suspensivo a uma decisão 
do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca da Capital que proibiu o poder 
público de praticar qualquer ato fiscali-
zatório contra às pessoas jurídicas Portal 
e Futura Administradora de Bens Ltda. e 
Condomínio Mangabeira Shopping Center, 
tendo por base a Lei 11.504/19.

PT apoia o Cidadania
Vereador Josenildo Costa Silva (PT), mais 
conhecido como Jota do Sindicato, renun-
ciou à sua pré-candidatura a prefeito de 
Solânea para apoiar o pré-candidato Beto 
Brasil (Cidadania). Ele disse “entender que 
esse é o melhor nome para representar as 
oposições na cidade, legitimando, assim, 
o desejo da maioria dos solanenses”. Jota 
do Sindicato, em seu primeiro mandato no 
Legislativo de Solânea, vai tentar a reelei-
ção nas disputas eleitorais deste ano.

Fogos de artifício
Está em tramitação na Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP) um projeto de lei que 
“proíbe o manuseio, a utilização, a queima e 
a soltura de fogos de estampidos e de artifí-
cios, ou quaisquer artefatos pirotécnicos de 
efeito sonoro ruidoso no município”. De au-
toria da vereadora Raíssa Lacerda (Avante), 
a proposta tem alcance na segurança dos 
idosos, crianças e adultos com Transtorno 
do Espectro Autista e também de proteção 
aos animais, principalmente cães e gatos.

‘Projeto Amparar’
Com o objetivo de fornecer assistência 
psicológica, social e jurídica a defensores 
públicos, servidores, estagiários e seus fa-
miliares, a  Defensoria Pública do Estado 
da Paraíba (DPE-PB) lançou o ‘Projeto Am-
parar’. A iniciativa partiu da preocupação 
com a saúde mental e o bem-estar dos fun-
cionários da instituição, que tiveram roti-
nas alteradas em virtude das necessárias 
medidas de distanciamento social e traba-
lho remoto, estabelecidas no combate ao 
novo coronavírus (covid-19).

Quem já trabalhou em elei-
ções anteriores no Estado pas-
sou a receber mensagens do 
Tribunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB) para infor-
mar sobre a disponibilidade de 
colaboração na realização no 
pleito deste ano. O motivo da 
consulta é verificar as condi-
ções de saúde das pessoas em 
virtude da pandemia de coro-
navírus (covid-19) no país.

O órgão informou que as 
consultas estão sendo realiza-
das por meio de aplicativo de 
mensagens enviadas por ser-
vidores dos cartórios eleitorais 
das zonas específicas de cada 

colaborador cadastrado. Isso 
porque “alguns são do grupo 
de risco e não poderão contri-
buir com a Justiça Eleitoral no 
pleito deste ano”.

O TRE paraibano também 
inicia na próxima semana o 
envio de formulários na in-
tenção de inscrever mesários 
voluntários para trabalhar nas 
eleições, de acordo com o se-
cretário de Tecnologia da In-
formação e Comunicação, José 
Cassimiro Júnior. “Na verda-
de, temos duas categorias de 
voluntários: os mesários que 
recebem os eleitores nas ses-
sões; e também o auxiliar que 
dá suporte às urnas, com apoio 
logístico de votação e transmis-
são e com apoio logístico para a 

preparação de urnas”, explicou.
Ao contrário daquele que 

é convocado para prestar ser-
viços como mesário em uma 
eleição, o mesário voluntário é 
o eleitor que se oferece para os 
trabalhos eleitorais nas mesas 
receptoras de votos ou de jus-
tificativas. A Justiça Eleitoral na 
Paraíba destacou a intenção de 
conseguir a totalidade ou pelo 
menos a maior parte desses au-
xiliares temporários de forma 
espontânea. “Esperamos que, 
a partir das campanhas que 
faremos, nós possamos conse-
guir a maioria dos mesários e 
apoio logístico, para não haver 
convocação, assim as pessoas 
tendem a render mais”, avaliou 
José Cassimiro.

Para ser um mesário vo-
luntário, o interessado deve 
entrar em contato com o Tri-
bunal Regional Eleitoral ou 
com o cartório eleitoral em 
que está inscrito. Os selecio-
nados atuam tanto no primei-
ro quanto no segundo turno 
do pleito. A convocação terá 
início no dia 7 de julho, se não 
houver alteração na resolução 
que trata da definição do ca-
lendário eleitoral. Em 2020, 
o calendário eleitoral ainda 
está prevendo a realização das 
eleições municipais para o dia 
4 de outubro e o segundo tur-
no, em 25 de outubro. Eleito-
res irão às urnas para escolher 
prefeitos, vice-prefeitos e ve-
readores.

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) aprovou projeto 
de lei de autoria da deputada es-
tadual  Camila Toscano (PSDB) 
que institui proteção social e en-
frentamento à violência contra 
mulher durante o isolamento so-
cial, enquanto perdurar o estado 
de calamidade pública decorren-
te da pandemia da covid-19, em 
consonância com as orientações 
da Organização Mundial da Saúde 
(OMS).

Relatório produzido a pedido 
do Banco Mundial, o Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública (FBSP) 
destaca que os casos de feminicí-
dio cresceram 22,2%, entre março 
e abril deste ano. Em abril, quando 
o isolamento social imposto pela 
pandemia já durava mais de um 
mês, a quantidade de denúncias 
de violência contra a mulher rece-
bidas no canal 180 deu um salto: 
cresceu quase 40% em relação 
ao mesmo mês de 2019, segundo 
dados do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos 
(MMDH).

De acordo com o projeto de 
Camila Toscano, que  é presidente 
a Comissão dos Direitos da Mu-
lher na ALPB, serão adotadas pela 
autoridade competente medidas 
como a concessão de auxílio de 
renda básica temporária e emer-
gencial para mulheres vítimas de 
violência que não estejam contem-
pladas por outros programas ou 
auxílios de caráter emergencial; e 
a proteção às mulheres em situa-
ção de risco e violência doméstica 
ou familiar.

A matéria assegura a garantia 
de acolhimento provisório desti-
nado a mulheres em situação de 
violência que se encontrem sob 
ameaça e que necessitem de pro-
teção em ambiente acolhedor e se-
guro; a implementação de políticas 
de acolhimento, que se articulem 
de maneira integrada com as áreas 
de saúde, educação, assistência, 
habitação, trabalho, direitos huma-
nos e justiça e ainda a garantia do 
cumprimento das recomendações 
de segurança em saúde para o fun-
cionamento das casas de apoio e 

abrigos já existentes.
A deputada Camila Toscano 

destacou que ainda é preciso pro-
mover, especialmente por meio de 
campanhas publicitárias, ações 
que visem ao enfrentamento à vio-
lência contra a mulher em decor-
rência da situação de isolamento 
social no contexto da pandemia 
do coronavírus; uma ampla di-
vulgação dos serviços da Rede de 
Enfrentamento à Violência Contra 
a Mulher, visando à prevenção, ao 
acolhimento e ao acesso a direitos 
das mulheres em situação de vio-
lência; e ações de atenção integral 
à saúde das mulheres, ampliando 
a capacitação e o contingente de 
profissionais de saúde formados 
para abordar a temática da violên-
cia contra a mulher.

“O projeto deixa claro que 
também precisa se estabelecer 
ações que visem a garantia de em-
prego e renda para as mulheres no 
contexto da pandemia; de disponi-
bilização de dados e informações 
oficiais de forma célere, visando 
a garantir o acesso e a efetividade 

das ações de enfrentamento à vio-
lência contra a mulher no contexto 
da pandemia; a disponibilização 
de ferramentas on-line para rece-
bimento e registro de denúncias 
de casos de violência doméstica 
contra a mulher, com atendimento 
24 horas; e promover campanhas 
publicitárias educativas para a di-
vulgação do uso dos canais digitais 
de denúncias de violência contra a 
mulher”, explicou Camila.

O projeto diz ainda que, após 
o registro da denúncia realizado 
nas plataformas digitais, a autori-
dade competente deverá realizar 
imediatamente diligências como 
forma de averiguar a ocorrência 
e proteger a vítima de violência. 
O poder público estadual, em arti-
culação com as autoridades com-
petentes, deverá adotar medidas 
necessárias para atender às mu-
lheres em situação de violência, 
adaptando seus procedimentos de 
recebimento de denúncias e enca-
minhamento das vítimas ao siste-
ma de proteção às circunstâncias 
emergenciais do período.

Justiça Eleitoral da PB realiza consulta 
para convocar mesários voluntários

ALPB aprova projeto de proteção social e 
enfrentamento à violência contra mulher

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Maquiné, esses repasses são fun-
damentais para o orçamento de 
prefeituras e governos estaduais. 
“O Fundeb tem grande impor-
tância como política de inclusão 
socioeducacional. O papel que ele 
tem é relevante na política de fi-
nanciamento da Educação Básica, 
porque ele interfere diretamente 

nas finanças dos estados e muni-
cípios e na gestão da educação”.

Os recursos do Fundeb são 
provenientes da arrecadação dos 
entes federativos e de repasses 
do Governo Federal. Entre outras 
regras, os valores a serem repas-
sados a estados, municípios e DF 
variam conforme a quantidade de 

alunos de cada rede e da modali-
dade de ensino. Cabem a órgãos 
do governo realizarem as trans-
ferências do Fundeb.

O deputado paraibano Pedro 
Cunha Lima (PSDB), que preside a 
comissão na Câmara que analisa o 
tema, afirma que a educação brasi-
leira não possui outra alternativa 
de financiamento, caso o novo Fun-
deb não seja aprovado. “Não existe 
plano B. O prazo final é dezembro 
deste ano. Se não for aprovado, a 
gente tem, de fato, um desmonte 
muito duro no financiamento da 
educação pública brasileira e não 
existe outra alternativa a não ser 
a votação do novo Fundeb”, disse o 
parlamentar.

Entre as mudanças pre-
tendidas com o texto em anda-
mento está a ampliação de 10% 
para 20% da participação do 
Governo Federal no Fundeb. A 
sugestão de mudança foi apre-
sentada em março, em parecer 
da relatora da PEC, a deputada 
Professora Dorinha (DEM-TO).

Foto: Assessoria

Deputado Pedro Cunha Lima preside a comissão que analisa a PEC que cria o novo Fundeb
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Carlos Decotelli é nomeado 
novo ministro da Educação
Formado em Ciências Econômicas, ele será o terceiro nome à frente da pasta em um ano e meio de governo

O presidente Jair Bol-
sonaro anunciou na tarde 
de ontem que o professor 
Carlos Alberto Decotelli da 
Silva será o novo ministro 
da Educação. O decreto de 
nomeação foi publicado em 
edição extra do Diário Oficial 
da União. Em uma postagem 
nas redes sociais, Bolsonaro 
publicou uma foto ao lado de 
Decotelli e destacou sua for-
mação acadêmica. 

“Decotelli é bacharel em 
Ciências Econômicas pela 
UERJ, mestre pela FGV, dou-
tor pela Universidade de 
Rosário, Argentina, e pós-
-doutor pela Universidade 
de Wuppertal, na Alemanha”, 
escreveu.

O novo ministro ocupa-
va até recentemente o cargo 
de presidente do Fundo De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE), autarquia vinculada 
ao Ministério da Educação, 
responsável por executar 
parte das ações da pasta re-
lacionadas à educação bási-
ca em apoio aos municípios, 
como alimentação e trans-
porte escolar. Ele entra no lu-
gar de Abraham Weintraub, 
demitido na semana passada. 

É o terceiro ministro a co-
mandar o MEC desde o início 
do governo Bolsonaro. 

Segundo informações ofi-
ciais, Decotelli atuou durante 
toda a transição de governo 
após a eleição de Bolsonaro, 
em 2018, e ajudou a definir 
ideias e novas estratégias 
para as políticas educacionais 
da atual gestão. Financista, 
autor de livros e professor, 
Decotelli fez pós-doutorado 
na Bergische Universitãt Wu-
ppertal (Alemanha). O novo 
ministro ainda passou pelas 
Forças Armadas como profes-
sor e atualmente é oficial da 
reserva da Marinha. Decotelli estava à frente do FNDE, autarquia responsável por executar parte das ações da pasta relacionadas à educação básica

Foto: Marcello Casal Jr-Agência Brasil

Caso Queiroz

TJRJ concede foro a Flávio Bolsonaro 
e tira inquérito da primeira instância
Caio Sartori
Agência Estado

A Justiça do Rio acei-
tou na tarde de ontem um 
habeas corpus apresenta-
do pela defesa do senador 
Flávio Bolsonaro (Repu-
blicanos-RJ) para ele ser 
julgado pela segunda ins-
tância no Caso Queiroz. 
Por 2 votos a 1, os desem-
bargadores da 3ª Câmara 
Criminal do Tribunal de 
Justiça fluminense concor-

daram com o argumento 
de que Flávio teria direito 
a foro especial.

Representado pelos 
advogados Rodrigo Roca 
e Luciana Pires, o filho do 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro, argumen-
tava que, por ser deputado 
estadual na época dos cri-
mes supostamente pratica-
dos, teria direito a ser jul-
gado pelo Órgão Especial 
do TJ, onde os parlamenta-
res fluminenses têm foro.

Votou contra o HC a 
desembargadora Suimei 
Meira Cavalieri (relatora); 
a favor, Monica Tolledo 
De Oliveira e Paulo Sergio 
Rangel Do Nascimento. 
Eles afirmaram que o caso 
deveria tramitar na segun-
da instância, mas que as 
decisões tomadas até aqui 
não seriam anuladas ime-
diatamente: o Órgão Espe-
cial precisaria reavaliá-las.

Se fosse aprovado do 
modo como a defesa pedia, 

o habeas corpus teria poder 
de anular decisões do juiz 
Flávio Itabaiana Nicolau, da 
primeira instância, ao longo 
do inquérito das “rachadi-
nhas”. Entre elas, a prisão 
preventiva de Fabrício Quei-
roz e quebras de sigilo ban-
cário, fiscal e telefônico.

O caso está prestes a 
ter a primeira denúncia 
apresentada pelo Ministé-
rio Público, segundo pes-
soas que acompanham a 
investigação.

O ministro Luiz Fux foi 
eleito ontem o novo presiden-
te do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) pelos próximos dois 
anos. Atualmente, Fux é vice-
-presidente da Corte. A posse 
de Fux foi marcada para o dia 
10 de setembro, às 16h. Fux 
vai suceder ao ministro Dias 
Toffoli no comando do STF,

“Na qualidade de pre-
sidente eleito do STF, quero 
fazer uma promessa que vem 
de dentro. Prometo aos meus 
colegas que vou lutar intensa-
mente para manter o Supre-
mo Tribunal Federal no mais 
alto patamar das instituições 
brasileiras. Vou sempre me 
empenhar pelos valores mo-
rais, pelos valores republica-

nos, me empenhar pela luta 
da democracia e respeitar a 
independência entre os po-
deres, dentro dos limites da 
Constituição e da lei. Que Deus 
me proteja”, disse Fux, em uma 
rápida fala.

“Eu gostaria de agradecer 
a Deus, que testemunhou du-
rante toda a minha carreira na 
magistratura minha devoção 
de amor ao bem, à verdade e 
à justiça. E agradeço a Deus, 
porque supera todos os limi-
tes dos sonhos humanos de 
um juiz de carreira chegar à 
presidência do Supremo Tri-
bunal Federal. Então meu pri-
meiro agradecimento a Ele”.

A votação secreta foi fei-
ta a distância, por videocon-
ferência, na sessão plenária 
de ontem. O STF, tradicional-
mente, segue o princípio da 

antiguidade, elegendo para a 
presidência o magistrado com 
mais tempo de atuação no tri-
bunal e que ainda não tenha 
chefiado a Corte.

Currículo
Formado pela Univer-

sidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj) e doutor em 
Direito Processual Civil pela 
mesma instituição, Fux in-
gressou na magistratura em 
1983, atuando como juiz nas 
Comarcas de Niterói, Caxias e 
Petrópolis.

Foi ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) de 
2001 até 2011, quando foi in-
dicado pela então presidente 
Dilma Rousseff a uma vaga no 
STF. Em 2018, o ministro foi 
presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE).

Luiz Fux é eleito presidente do Supremo

Paulo Roberto Netto
Agência Estado

O presidente do Su-
perior Tribunal de Justiça, 
ministro João Otávio de No-
ronha, pautou para o dia 5 
de agosto o julgamento de 
recurso da Defensoria Pú-
blica da União contra a no-
meação do jornalista Sérgio 
Camargo para a Fundação 
Cultural Palmares. A enti-
dade pede que seja revista 
a liminar que mantém Ca-
margo na presidência do 
instituto.

Camargo foi indicado 
pelo presidente Jair Bolso-
naro em novembro do ano 
passado, mas teve a nome-
ação suspensa por decisão 
da Justiça Federal do Cea-
rá. À época, o juiz Emma-
nuel Guerra afirmou que a 
indicação “contraria fron-
talmente os motivos de-
terminantes para a criação 
da Fundação Palmares”, 
órgão ligado à memória e 
defesa da população negra 
brasileira.

O Tribunal Regional da 
5ª Região validou a decisão, 
mantendo Camargo afasta-
do do cargo. Após recurso 
do governo, o ministro con-
cedeu liminar permitindo a 
posse do jornalista. Nas re-
des sociais, Camargo afirma 
que as decisões que impe-
diram sua nomeação eram 
políticas.

No início de junho, a 
Defensoria Pública apre-
sentou pedido ao presiden-
te do STJ para que reconsi-
derasse seu entendimento 
após reportagem do Es-
tadão revelar áudios de 
Camargo chamando o mo-
vimento negro de ‘escória 
maldita’.

No diálogo, Camargo 
disse que havia deixado um 
celular numa gaveta da Pal-
mares e insinua que o furto 
do aparelho pode ter sido 
proposital, com o intuito de 
prejudicá-lo. É nesse mo-
mento que ele se refere ao 
movimento negro de forma 
pejorativa.

STJ julgará 
nomeação
de Camargo
em agosto

Foto: Agência Estado

Fux é atualmente vice-presidente do STF; ele assume no dia 10 de setembro

O procurador-geral da 
República, Augusto Aras, 
enviou manifestação ao 
ministro Celso de Mello, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), comunicando que 
a PGR instaurou notícia 
de fato para “averiguação 
preliminar” sobre a “nota 
à nação” em que o ministro 
Augusto Heleno (Gabinete 
de Segurança Institucio-
nal) afirmou que um even-
tual pedido de apreensão 
do celular do presidente 
Jair Bolsonaro poderia “ter 

consequências imprevisí-
veis” para a estabilidade 
do país.

A indicação foi feita 
para fundamentar mani-
festação do PGR pedindo a 
extinção de petição do PDT 
para investigação sobre o 
caso, por “ter esgotado seu 
objeto”.

“Caso surjam indícios 
mais robustos de possível 
prática de ilícitos pelo re-
presentado, será requerida 
a instauração de inquérito 
criminal no STF, para ado-
ção das medidas cabíveis”, 
informou o chefe do Mi-
nistério Público Federal ao 
decano do Supremo.

PGR abre investigação
sobre nota de Heleno

Rafael Moraes Moura
Agência Estado

Pepita Ortega e 
Fausto Macedo 
Agência Estado

Pedro Rafael Vilela
Agência Brasil

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Secretário da PB aponta esperança de diálogo

O anúncio do presidente Jair 
Bolsonaro, que nomeou o professor 
Carlos Alberto Decotelli da Silva 
para o cargo de ministro da Edu-
cação, trouxe uma esperança de 
diálogo com os estados, segundo a 
opinião do secretário de Educação 
do Estado, Claudio Furtado.

De acordo com ele, a expec-

tativa é que o governo Bolsonaro 
comece a sua administração ao 
MEC, já que, com o ministro ante-
rior, Abrahan Weintraub, não ha-
via diálogo. “O novo ministro foge 
um pouco da linha de ministros do 
governo atual. A gente espera que 
comece a administração do MEC 
do governo bolsonaro porque ate 
agora o ministério não disse para 
o que veio”. 

Cláudio Furtado comentou que, 

devido ao histórico do atual ministro 
da Educação é possível que ocorra 
um diálogo com as secretarias muni-
cipais e estaduais. “Do ponto de vista 
das secretarias é uma possibilidade 
de existir uma parceria entre elas e 
o MEC.  Com o antigo ministro, eu 
digo a você que nos últimos dois 
anos ele foi a uma reunião do Con-
selho de Secretarias. A pauta dele 
era outra, não era uma pauta de 
cooperação“.
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Treinos voltam na próxima quarta-feira e clubes farão uma nova pré-temporada antes da realização dos jogos

Secretário prevê retorno do
Paulistão no final de julho

Aildo Rodrigues, secre-
tário de Esportes do Estado 
de São Paulo afirmou na ma-
nhã da última quarta-feira 
que o retorno do Campeo-
nato Paulista deve acontecer 
entre o fim de julho e o início 
de agosto. Ele também con-
firmou que os clubes da com-
petição poderão iniciar os 
treinos presenciais a partir 
do dia 1º de julho. A medida 
já havia sido anunciada pelo 
governador João Doria, mas 
havia possibilidade de ser 
adiada devido à pandemia 
causada pelo coronavírus.

"Essa data está manti-
da. Claro que nós seguimos 
fielmente o que recomenda 
o comitê de contingência da 
covid-19. Os médicos nos re-
comendaram que estaria au-
torizado o retorno dos treinos, 

mas apenas a partir do dia 1º. 
Acabou sendo importante, pois 
os clubes aproveitaram esse 
tempo para se preparar me-
lhor, testar seus jogadores, e 
sua comissão técnica. Estamos 
vendo notícias de casos positi-
vos em alguns clubes. Eles te-
rão essa semana para se orga-
nizar, isolar os casos positivos 
para começar sem problema 
algum", disse o secretário em 
entrevista à rádio Jovem Pan.

Rodrigues explicou que 
aquelas cidades localizadas 
na "zona vermelha", segun-
do classificação definida pelo 
Governo do Estado, terão que 
vetar os treinos presenciais 
dos clubes de futebol. Um 
desses casos é Ribeirão Pre-
to. Com isso, o Botafogo po-
derá ter que deixar a cidade 
para realizar tais atividades.

"Esses treinamentos deve 
seguir a classificação do plano 

São Paulo de retomada. Se al-
gum município estiver na zona 
vermelha, naquela localidade 
não será possível os treina-
mentos. Teria que fazer o des-
locamento para outro municí-
pio, onde fosse possível fazer 
essa atividade. Foi isso que os 
médicos recomendaram. Não é 
precipitado. Dia primeiro está 
de bom tamanho", declarou.

Retorno
Sobre o retorno do Cam-

peonato Paulista, o secretá-
rio não foi muito otimista. A 
previsão é que a bola comece 
a rolar apenas entre o final 
de julho e começo de agosto, 
muito diferente do Rio de Ja-
neiro, que, até o momento, é 
o único Estado que recome-
çou seu campeonato.

"Jogo de futebol, pode-
mos pensar e falar em uma 
partida após 30 a 45 dias, final 

de julho e início de agosto, não 
agora. Dificilmente teremos 
futebol antes disso. Os clubes 
precisam dessa semana para 
buscar o condicionamento 
físico de seus atletas. Fazer 
jogo antes desse prazo pode 
aumentar a lesão e não é re-
comendado. Se a pandemia 
permitir isso, podemos ter um 
Campeonato Paulista recome-
çando no final de julho e início 
de agosto", concluiu.

Para finalizar, o secretá-
rio afirmou que o governador 
João Dória fará um novo pro-
nunciamento para anunciar 
novas medidas de flexibiliza-
ção nos próximos dias. "Ha-
verá agora na virada do mês 
o anúncio do Governador de 
uma reclassificação e muitos 
setores da sociedade estarão 
contemplados dentro daqui-
lo que recomenda o plano são 
Paulo", finalizou.

Agência Estado

Se tem uma coisa da qual não podemos dizer 
sobre o alemão Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, 
é que ele conta com a sorte na sua carreira. Sim, é 
preciso ter um pouco de sorte, mas antes de dizer-
mos que os resultados de Klopp são fruto de muito 
trabalho, basta uma olhadela para trás e será possí-
vel lembrar de tropeços onde o treinador tinha tudo 
para se sagrar vitorioso e o que faltou foi sorte. 

Foram duas finais de Champions League per-
didas por muito pouco. Em 2012-2013, quando co-
mandava o Borussia Dortmund, Klopp viu seu time 
cair diante do Bayern de Munique. Naquela derrota 
podemos dizer que não foi só falta de sorte, pois os 
bávaros eram favoritos. Tinham a base da seleção 
alemã que viria a ser campeã mundial no Brasil, em 
2014, com direito a humilhar o time da casa e tudo 
o mais, além dos gringos Robben, Ribery e Man-
dzukic formando um trio de ataque de fazer inveja 
a qualquer super equipe internacional. 

Apesar do favoritismo adversário, Klopp tinha 
chances. Seu time contava com uma das torcidas 
mais enérgicas do mundo, vinha motivado por uma 
excelente campanha, tinha o desafio de fazer uma 
final contra o principal rival. Para completar, es-
tavam no ataque Reus e Lewandowski, ambos em 
grande fase. 

Anos depois, já no comando do Liverpool, pode-
se afirmar que faltou sorte a Klopp na final perdida 
para o Real Madrid, em 2017-2018. Novamente o 
adversário era favorito, mas o time do técnico ale-
mão vinha motivado, com o brilho dos campeões. 
Motivação, aliás, é marca das equipes comandadas 
por Klopp. Dá gosto de ver, e desgosto ao lembrar 
que falta à Seleção Brasileira essa motivação pra 
jogar bola.

Naquela disputa contra o Real Madrid, o gran-
de nome, para o azar de Klopp, não foi de nenhum 
dos autores dos gols pelo time espanhol, mas do 
zagueiro Sergio Ramos. O defensor foi responsável 
por tirar de campo com uma jogada violenta o maior 
craque do Liverpool, o egípcio Salah, e também pela 
pancada na cabeça do goleiro Karius, quando o jogo 
ainda estava zero a zero. O goleiro do Liverpool en-
tregou duas bolas em lances inacreditáveis, e so-
mente depois, após exames médicos e perícia sobre 
o vídeo do jogo, ficou provado que ele havia sofrido 
uma concussão, e que teria jogado com disfunção vi-
sual. Os gols dados ao adversário foram decisivos no 
placar de 3 a 1 para os espanhóis.

Hoje, Klopp já acumula uma Champions Lea-
gue e um Mundial de Clubes, e está muito, muito 
perto de colocar a mão no título da Premier Lea-
gue, a liga inglesa. 

Na verdade, enquanto você lê esta coluna, Klo-
pp pode até já ser campeão. Isto porque, enquanto 
escrevo, o técnico aguarda o resultado de Chelsea 
x Manchester City, que acontece nesta quinta-fei-
ra (25), no caso ‘ontem’, para quem tem o jornal 
impresso em mãos. E caso o City de Pep Guardio-
la perca, o Liverpool será campeão sem entrar em 
campo, com 23 pontos de vantagem, sete rodadas 
antes do fim do campeonato. 

Somente o imponderável pode tirar de Klo-
pp e do Liverpool este título da Premier League. 
Vale lembrar que o azar bateu à porta, pois com a 
pandemia causada pelo novo coronavírus, houve 
quem pedisse para cancelar toda a temporada. Se-
ria injusto demais com a belíssima campanha até a 
parada do futebol, e muita falta de sorte. Os cami-
nhos sensatos eram considerar os resultados até a 
parada, ou retomar os jogos com portões fechados. 
Com a segunda opção adotada, vai dar Liverpool. 
Na verdade, deve dar Liverpool. Seria imponderá-
vel até demais se não desse Liverpool campeão, on-
tem, ou nos próximos dias. 

Klopp e o 
imponderável

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

Vistoria no Rio reprova dependências de clubes

Favorável ao retorno do Cam-
peonato Carioca, o Flamengo vem 
seguindo os protocolos de saúde 
em suas dependência, de acordo 
com a Vigilância Sanitária ligada 
à prefeitura do Rio de Janeiro. 
A entidade vistoriou o Centro de 
Treinamento rubro-negro e avaliou 
que o local “estava em conformi-
dade com as regras” sanitárias 
relacionadas à pandemia do novo 
coronavírus.

No entanto, os demais clubes 
não podem dizer o mesmo. A Vigi-

lância Sanitária detectou 11 infra-
ções nas dependências de Bangu, 
Botafogo, Fluminense, Madureira, 
Portuguesa e Vasco. Foi estabeleci-
do um prazo, não divulgado, para 
as equipes corrigirem as falhas a 
tempo de uma segunda vistoria, 
ainda mais detalhada

“Foram identificadas cabines 
de higienização, ausências de 
dispensadores de álcool em gel 
e sabão líquido em lavatórios, de 
álcool em gel nas áreas de acesso 
e circulação, lixeiras inoperantes 
e falta de lixeiras com tampas 
acionadas por pedal, ausência de 

funcionários de limpeza, e ausência 
de cartazes informativos sobre as 
Regras de Ouro para a prevenção 
da covid-19”, analisou a Vigilância 
Sanitária municipal, em sua ava-
liação sobre os rivais do Flamengo 
no Carioca.

Outro pedido da entidade se 
referiu aos túneis de desinfecção, 
algo que vem se tornando comum 
nos clubes brasileiros na retoma-
da das avaliações físicas e dos 
treinos. A prefeitura pediu para 
que fossem retirados porque não 
são considerados eficazes na luta 
contra a covid-19.

Agência Estado

Faltando 40 dias para o 
retorno do circuito profissio-
nal de tênis, os jogadores, os 
organizadores dos torneios e 
os fãs ganharam um grande 
motivo para se preocupar nos 
últimos dias. A contaminação 
de quatro tenistas relevantes 
do circuito por covid-19, num 
torneio de exibição organiza-
do pelo sérvio Novak Djoko-
vic, causa apreensão diante 
dos seguidos adiamentos da 

volta das competições. E faz 
lembrar que a disputa dos 
campeonatos, como eram an-
tes, deve ainda demorar para 
acontecer. O susto no mundo 
do tênis começou no domin-
go, quando o búlgaro Grigor 
Dimitrov revelou ter testado 
positivo para o novo corona-
vírus. No dia seguinte, fizeram 
o mesmo o croata Borna Coric 
e os sérvios Viktor Troicki e 
Djokovic. A esposa dos dois 
últimos também foram infec-
tadas, assim como o técnico 
Christian Groh e o preparador 

físico Marko Paniki. O retorno 
do circuito está programado 
para 3 de agosto, para o caso 
das competições femininas, 
em Palermo, na Itália, país 
que foi o epicentro da pande-
mia na Europa. Os torneios 
masculinos serão retomados 
um pouco depois, no dia 14, 
em Washington, nos Estados 
Unidos, recordista em núme-
ro de infectados e mortos até 
agora.

Tanto a ATP quanto a 
WTA já avisaram que os tor-
neios serão realizados sem a 

presença da torcida. Mas os 
casos positivos contraídos 
durante o chamado Adria 
Tour, com jogos de exibição 
na Sérvia e na Croácia na úl-
tima semana, aumentaram a 
preocupação dos envolvidos 
porque, mesmo sem torcida, 
cada campeonato vai reunir 
centenas de pessoas.

O presidente da ATP, 
Andrea Gaudenzi, admitiu 
que mesmo medidas mais 
rígidas podem não ser sufi-
cientes para evitar eventuais 
contágios. 

ATP teme retorno do Circuito de Tênis
Agênca Estado
Felipe Rosa Mendes
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Em São Paulo, onde está o epicentro da pandemia de covid-19, a prefeitura pretende liberar os jogos no final de julho ou até no Início de agosto



Medida está alinhada com decisão do Comitê Olímpico Brasileiro, que teme o risco de contágio pelo novo coronavíurus
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de Es-
tado da Juventude, Esporte e 
Lazer (Sejel), determinou o 
cancelamento da edição de 
2020 dos Jogos Escolares e 
Paraescolares da Paraíba, 
devido à pandemia do novo 
coronavírus. A medida está 
alinhada com a decisão do 
Comitê Olímpico Brasileiro 
(COB), que, na terça-feira 
(23), comunicou oficialmen-
te aos estados que não ha-
veria a realização dos Jogos 
Escolares da Juventude, pre-
vista para novembro deste 

ano, tendo em vista o risco 
de contágio em ambiente 
sem controle direto do COB 
e Confederações (transporte 
aéreo/terrestre, hotéis, cen-
tro comerciais, etc), além da 
diferença entre situações de 
cada Estado em relação ao 
impacto da pandemia, como 
a incerteza do retorno das 
aulas presenciais.

O secretário executivo 
de Esporte e Lazer, José Mar-
co, explicou que na Paraíba 
os jogos contam com cer-
ca de 20 mil atletas na faixa 
etária de 12 a 17 anos e são 

realizados nas 14 regiões, e 
ainda a etapa estadual, que 
reúne as escolas campeãs de 
cada região, na qual ganham 
a vaga para a etapa nacional, 
organizada pelo COB, e ago-
ra devidamente cancelada. 
“A equipe técnica da Sejel 
tinha todo o planejamento, 
mas com a covid-19, que se 
espalhou pelo mundo e aqui 
na Paraíba não está sendo di-
ferente, o Governo do Estado 
não poderia tomar outra ati-
tude, assim como fez o COB e 
vários outros estados. Nesse 
momento delicado, a grande 

preocupação é a saúde de 
cada paraibano”, disse.

O Governo do Estado 
é responsável por arcar os 
Jogos Escolares e Paraesco-
lares, cujo investimento em 
2019 girou em torno de R$ 2 
milhões e ainda as passagens 
aéreas para os que represen-
taram a Paraíba nos Jogos da 
Juventude, que ocorreram em 
Blumenau (SC) e nas Paralim-
píadas Escolares, que foram 
na cidade de São Paulo. “Este 
ano, ainda não tinha a sede 
definida da etapa nacional, 
mas, agora, é momento de 

compreensão e de salvar vi-
das. Que em 2021 possamos 
fazer com que os Jogos Esco-
lares e Paraescolares possam 
movimentar novamente o 
nosso calendário esportivo”, 
concluiu o secretário.

Paralimpíadas Escolares
Assim como os Jogos 

Escolares da Juventude, as 
Paralimpíadas Escolares, 
esta organizada pelo Comi-
tê Paralímpico Brasileiro 
(CPB), também cancelou a 
edição de 2020, por conta 
da Covid-19.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 26 de junho de 202016
Esportes

Edição: Geraldo Varela Editoração: Bhrunno Fernando

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Protocolo para retorno

Clubes não sabem quando farão testes de covid-19

Enquanto Campinense, Treze, 
Perilima e Botafogo já estão con-
cluindo os testes para covid-19 
com jogadores, comissão técni-
ca e funcionários, previstos pelo 
protocolo para o retorno do Cam-
peonato Paraibano, alguns clubes, 
que supostamente participarão do 
restante da competição, ainda não 
começaram e não têm nem previ-
são de quando vão começar, e até 
se terão condições de fazer. Este é o 
caso do CSP, de João Pessoa.

“Estamos tentando junto aos 
órgãos públicos, mas até agora 
sem êxito. A FPF vinha conseguin-
do isto, mas soube que o Minis-
tério Público vetou. A impressão 
que tenho é que para esse povo, 
jogador não faz parte da popula-
ção, que não são gente e que nós 
não pagamos impostos. Como é 
que os clubes de Campina Grande 
conseguem com a prefeitura local 
e na cidade onde mais se arreca-
da, João Pessoa, a capital do Es-
tado, não se consegue nada, nem 
de Governo, nem de Prefeitura? O 
momento é delicado e não tenho 
nem ideia de quando poderemos 
fazer isto. Fica difícil assim cum-
prir o protocolo”, desabafou o pre-
sidente do Tigre, Josivaldo Alves, 
afirmando que o Botafogo conse-
guiu porque fez uma parceria com 
um laboratório particular.

Na mesma situação do CSP 

está o Nacional de Patos. O clube 
está tentando junto à prefeitura 
local os testes, mas até agora não 
conseguiu.

“Na verdade, isto não é hora 
de se falar em futebol ainda, com 
uma pandemia desta matando gen-
te todo dia, mas fomos voto venci-
do na reunião da FPF e teremos de 
participar da competição, ou sofre-
remos uma punição, e podemos até 
ser suspensos e consequentemente 
rebaixados para a segunda divisão. 
Nós estamos tentando, mas não te-
mos nem ideia de quando vamos 
começar estes testes”, disse o pre-
sidente do Canário do Sertão, Cleo-
don Bezerra. 

O Sousa não sabe nem se vai 
retornar ao Campeonato Paraiba-
no deste ano. O presidente Aldeone 
vem afirmando que da forma que 
está o clube não tem condições de 
participar. 

“Eu não tenho nem ideia desses 
testes, porque nem jogador nós te-
mos. A situação é muito difícil. Sem 
os órgãos públicos cumprirem o 
que ficou acertado, os clubes de me-
nor capacidade de investimento não 
conseguem sobreviver. Treze, Bota-
fogo e Campinense receberam ajuda 
até da CBF, nós não recebemos nada 
e estamos sem poder cumprir nos-
sos compromissos”, afirmou o presi-
dente Aldeone Abrantes. 

A reportagem de A União ten-
tou um contato com os dirigentes do 
Sport Lagoa Seca, mas não conseguiu, 
apesar das constantes ligações.

Foto: Ascom/Botafogo

Jogadores do Botafogo participando de testes para a covid-19, ontem pela manhã, no Centro de Treinamento da Maravilha do Contorno

Com a covid-19, 
que se espalhou pelo 

mundo e aqui na 
Paraíba não está sendo 

diferente, o Governo 
do Estado não poderia 
tomar outra atitude, 

assim como fez o COB 
e vários outros estados 

PB cancela Jogos os Escolares 
e Paraescolares deste ano
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Termômetros para Atender as Necessidade da Secretaria de Saúde, dire-
cionando ao combate do COVID 19, Conforme, de acordo com a lei 13.979 de 06/02/ 2020 - Areia/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00068/2020.
VIGÊNCIA: até 24/07/2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00238/2020 - 24.06.20 - 

GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - R$ 4.560,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedos das Ruas Projetada 01 e Projetada 02, Conjunto 
Padre Maia I - Areia/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2020.
VIGÊNCIA: até 23/10/2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00239/2020 - 23.06.20 - PR 

CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 99.863,26.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedos da Rua Severino de Azevedo Maia - Areia/Pb.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2020.
VIGÊNCIA: até 23/10/2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00240/2020 - 23.06.20 - LJS 

CONSTRUTORA EIRELI - R$ 72.125,85.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 08:30 horas do dia 09 de Julho de 2020, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de pessoa jurídica para serviços 
de impressões de cópias para uso na Secretaria de Educação de Areia-Pb. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 26 de Junho de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 08:30 horas do dia 14 de Julho de 2020, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de móveis e equipamentos 
para atender as secretarias do município de Areia-Pb. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: 
comissaolic2017@gmail.com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 26 de Junho de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE ADIAMENTO
“sine die”

Pregão Presencial - SRP nº 010/2020
A Prefeitura Municipal de Aroeiras, torna público para o conhecimento dos interessados que a 

sessão pública de credenciamento, entrega e abertura de propostas e documentações, decorrentes 
do Pregão Presencial epigrafado, fica adiada “sine die” em razões de possíveis alterações no Edital, 
fundamentada no princípio da supremacia do interesse público. Informações: sala da CPL, na Av. 
Zeferino de Paula,661, Centro, Aroeiras - PB. 

Aroeiras - PB, 23 de junho de 2020. 
Mylton Domingues de Aguiar Marques

Prefeito Constitucional - PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2020

ADESÃO ARP Nº 00002/2020
OBJETO: Aquisição de materiais permanentes (móveis, mesas, cadeiras, armários e outros), 

para atender as necessidades das diversas secretarias municipais.
A Prefeitura Municipal de Aroeiras, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal Nº 

7.892/13, Parecer Jurídico nº 034/2020 e autos do Processo Administrativo em epígrafe, resolve 
RATIFICAR e HOMOLOGAR a Adesão a ARP nº 00002/2020, em favor da empresa Emilly Industria 
e Comércio de Móveis Ltda | CNPJ nº: 07.239.645/0001-20, no valor total de R$ 115.615,00 (cento 
e quinze mil, seiscentos e quinze reais) e DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis 
para a contratação da referida empresa. 

Aroeiras - PB, 18 de junho de 2020.  
Mylton Domingues de Aguiar Marques

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ALGODÃO 
DE JANDAIRA: RUA SEVERINO RAFAEL DOS SANTOS, RUA JOÃO GUEDES DOS SANTOS 
E RUA PROJETADA 1. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contra-
tação: LL CONSTRUCOES DO BRASIL EIRELI - Valor: R$ 153.983,60. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaira - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (83) 991242633. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. 

Algodão de Jandaira - PB, 23 de Junho de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL, DA RUA FRANCISCO BRAGA, NO 
MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA. LICITANTES HABILITADOS: VERSATTA SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELI; YIGAL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. LICITANTE INABILITADO: LL 
CONSTRUCOES DO BRASIL EIRELI(ITEM 6.8.2 – NÃO APRESENTA PARA PISO EM INTERTRA-
VADO). Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
06/07/2020, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão 
de Jandaíra - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 991242633. 
E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. 

Algodão de Jandaíra - PB, 25 de junho de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 00014/2020, para prestação dos serviços com a IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA ABILIO FAUSTINO DE CARVALHO (TRECHO 
01), RUA ABILIO FAUSTINO DE CARVALHO (TRECHO 02) E TRAV. DA RUA ABILIO FAUSTINO 
DE CARVALHO, atendendo ao Contrato de Repasse nº 885265/2019/MDR/CAIXA, OPERAÇÃO 
Nº 1064704-63 e ADJUDICO o seu objeto à empresa CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
EPP, cadastrado no CNPJ n° 09.335.002/0001-06, vencedora com o valor global de R$ 319.348,61 
(trezentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e um  centavos).

Aguiar - PB, 25 de junho de 2020.
Lourival Lacerda Leite Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08h00min do dia 13 de julho de 2020, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação  de um profissional nos serviços de 
engenhara, para melhor desenvolver as atividades inerentes à Administração Municipal. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
031/2015. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Email: licitacaopmb2@gmail.com

Belém - PB, 25 de junho de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL BOQUEIRÃO - PB
LEILÃO PÚBLICO
EDITAL 001/2020

A Prefeitura Municipal de BOQUEIRÃO - PB, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito 
no CNPJ sob o nº 08.702.573/0001-79, com sede na Av. Trinta de abril, 45 – Centro - Boqueirão 
- PB, representada pelo senhor Prefeito Constitucional João Paulo Barbosa Leal Segundo, faz 
saber a quem possa interessar que no dia 10 de julho de 2020, às 09hrs, alienará bens inservíveis 
do município, pela melhor oferta, igual ou superior ao valor de avaliação, de acordo com o que 
determina a Lei nº 8.666/93 e as cláusulas e condições do edital, através do Sr. RENNAN NAPY 
NEVES, Leiloeiro Público Oficial matriculado na JUCEP com o n° 008 e com agência de leilões 
situada a Av. Litorânea, 724, Ponta de Campina, na cidade de Cabedelo/PB. Fone: 83 9-9391-8628. 
Site: www.arremateleiloes.com.br, E-mail: rennan@arremateleiloes.com.br. Os interessados deverão 
se apresentar até às 09hrs, do dia 10 de julho de 2020, na garagem municipal. Editais disponíveis 
na Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, cplboqueirao@gmail.com e com o Leiloeiro Oficial. 

João Paulo Barbosa Leal Segundo
Prefeito Constitucional

Boqueirão-PB, 23 de julho de 2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNI-

CIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA/PB, CONFORME 
CONVENIO NR 0031519-1/2019. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2020. DO-
TAÇÃO: RECURSOS TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONVENIO Nº 0031519-1/2019: 02.040 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 12 361 2002 2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
- 12 365 1002 1006 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
- 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 
02101/2020 - 09.06.20 – CRISTIANE BISPO SANTOS - MEI, CNPJ: 33.529.762/0001-39 - R$ 530,00 
e a empresa CT Nº 02102/2020 - 09.06.20 – MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS 
EIRELI - CNPJ: 19.910.840/0001-10 - R$ 8.780,00.

Barra de Santana - PB, 09 de Junho de 2020.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, 
MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO 
MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA/PB, CONFORME CONVENIO NR 0031519-1/2019; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CRISTIANE BISPO SANTOS - MEI, 
CNPJ: 33.529.762/0001-39 - R$ 530,00, vencedora do item 01 e a empresa MAGITECH - DISTRIBUI-
DOR DE ELETRONICOS EIRELI - CNPJ: 19.910.840/0001-10 - R$ 8.780,00, vencedora do item 02

Barra de Santana - PB, 09 de Junho de 2020.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO 25002/2020
OBJETO: Aquisição De Mobilia Em Geral, Eletroeletrônico E Eletrodoméstico Para Atender 

A Demanda Do Criança Feliz E Do Cras Do Aluísio Campos FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO 
ELETRONICO 25002/2020 DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: Classi-
ficação Orçamentária: 08 244 1018 2120 ;08 243 1018 2129 Natureza da Despesa: 3390.30/4490.52

Fonte de Recurso: 1001/1311 VIGÊNCIA: até 31/12/2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Assistência Social de Campina Grande e: CT Nº 25068/2020 – 18.06.20 ALDO F. D. 
DANTAS EIRELI Valor: R$ 14.647,56 ; CT Nº 25071/2020 - 18.06.20 ANDIVA COMERCIO DE EQUI-
PAMENTOS E SERVICOS LTDA Valor: R$ 12.799,60; CT Nº 25074/2020 - 18.06.20 MULTFORTE 
COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Valor:R$ 2.525,00 ; CT Nº 25072/2020 
- 18.06.20 ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA Valor: R$ 3.600,00; CT 
Nº 25073/2020 - 18.06.20 CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI Valor: R$ 755,7400; 
CT Nº 25070/2020- 18.06.20 ANDREI SANTOS SILVA Valor:R$ 4.090,0000; CT Nº 25069/2020 - 
18.06.20 ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI  Valor: R$ 538,65 . Data 
Da Assinatura:18/06/2020.MAESIO TAVARES DE MELOSecretario Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 01301/2018-CPL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. FUNDAMENTO LEGAL: Termo Aditivo de prazo nº 
00002/2018, prorrogar o prazo até 31/12/2020, ficando a referida VIGÊNCIA: De 04/06/2020 até 
31/12/2020 e perfazendo um valor global de R$ 41.600,00 (Quarenta e Um mil e Seiscentos reais) 
Data de Assinatura: 04/06/2020. PARTES CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE / O & L LOCACAO EIRELI. 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

 UASG 927662
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 2.05.007/2020

Processo Administrativo Nº 2.05.050/2020
Torna público para o conhecimento dos interessados que realizará às 09:00 horas do dia 03 de  

Julhode 2020, através do Portal de compras do Governo Federal:www.comprasgovernamentais.
gov.brlicitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Re-
gistro de Preços para contratações futuras, de: Aquisição de EPI’S (conforme termo de referência), 
em  atendimento as necessidades da SEMAS no combate ao COVID-19. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal nº 7.892/13; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e ainda, 
especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, alterada Informações: no horário  13:00 as 18:00 horas 
dos dias úteis, no endereço rua Santa Clara-antigo Museu de Artes Assis Chateaubriand, S/N - 
Centro - Campina Grande - PB, Edital disponível no Portal TCE www.tce.pb.gov.br.  E-mail:licitacao.
semascg@gmail.com:

Campina Grande - PB, 23de Junho de 2020
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 20201/2019 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. 
CONTRATADO: MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CNPJ nº 10.291.098/0001-37. FUNDAMEN-
TAÇÃO: CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, C/C O ART. 57, § 1º, INCISO II DA LEI FEDERAL 
8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS 
- PB, CONFORME CONTRATO 1061333-56/2018/MINISTÉRIO DO ESPORTE, POR 10 (DEZ) 
MESES A PARTIR DE 19 DE JUNHO DE 2020. DATA DA ASSINATURA: 19 DE JUNHO DE 2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2020, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de perfuração e instalação 
de poços tubulares profundos tipo chafariz, nas comunidades: Projeto, Cachoeira e Pinheiro no 
Município de Camalaú - PB, conforme Projeto Básico de Engenharia; HOMOLOGO em 17.06.2020 o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: HARPIA EMPREENDIMENTOS 
EIRELI, CNPJ nº 26.836.842/0001-71. Valor:  - R$ 41.979,75.

Camalaú - PB, 23 de Junho de 2020. 
ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ 

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

e instalação de poços tubulares profundos tipo chafariz, nas comunidades: Projeto, Cachoeira e 
Pinheiro no Município de Camalaú - PB, conforme Projeto Básico de Engenharia. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Camalaú: 02.010-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA; 02009.20.605.1012.1040 
- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS; 000434 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTA-
LACOES 001; 000435 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 940. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Camalaú e: CT 
Nº 00030/2020 - 17.06.20 - HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 26.836.842/0001-71.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE RETOMADA DE LANCES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020

A prefeitura municipal de Cruz do Espírito Santo, através de sua Pregoeira Oficial, convoca as 
empresas que participaram da fase inicial do Pregão Presencial nº 03/2020, que objetiva: Registro 
de Preço para: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados a merenda 
escolar, demais secretárias e programas desta prefeitura, para realizar a fase de lances do referido 
Pregão. Dessa forma, fica determinada a data de 29/06/2020 às 9:00 horas da manhã, na sala da 
CPL, na sede da prefeitura, na Praça dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo – PB, 
para início da fase de lances. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3254-1049. E-mail: setordelicitacaoces@gmail.com

Cruz do Espírito Santo - PB, 23 de junho de 2020
CYNTIA DE MIRANDA CUNHA 

- Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 10:00 horas do dia 07 de julho de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contração de empresa 
especializada nos serviços de distribuição de combustível de forma fracionada, de acordo com as 
necessidades desta municipalidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 013/2013. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3254-1049. E-mail: setordeli-
citacaoces@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cruz do Espírito Santo - PB, 23 de junho de 2020
CYNTIA DE MIRANDA CUNHA 

- Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE RETOMADA DE LANCES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2020

A prefeitura municipal de Cruz do Espírito Santo, através de sua Pregoeira Oficial, convoca as 
empresas que participaram da fase inicial do Pregão Presencial nº 03/2020, que objetiva: Registro 
de Preço para: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados a merenda 
escolar, demais secretárias e programas desta prefeitura, para realizar a fase de lances do referido 
Pregão. Dessa forma, fica determinada a data de 29/06/2020 às 9:00 horas da manhã, na sala da 
CPL, na sede da prefeitura, na Praça dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo – PB, 
para início da fase de lances. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3254-1049. E-mail: setordelicitacaoces@gmail.com

Cruz do Espírito Santo - PB, 23 de junho de 2020
CYNTIA DE MIRANDA CUNHA 

- Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 10:00 horas do dia 08 de julho de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contração de empresa 
especializada nos serviços de distribuição de combustível de forma fracionada, de acordo com as 
necessidades desta municipalidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 013/2013. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3254-1049. E-mail: setordeli-
citacaoces@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cruz do Espírito Santo - PB, 23 de junho de 2020
CYNTIA DE MIRANDA CUNHA 

- Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 003/2020.
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM no uso de suas atribuições Torna Públi-

co para o conhecimento da população de CAPIM e para quem interessar que após convocação 
para assinatura dos contratos e ata de registro de preços a empresa COMERCIAL ITAMBÉ LTDA 
CNPJ: 02.775.367/0001-02 não compareceu e a empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS 
EIRELI – ME CNPJ: 24.059.658/0001-37 apresentou pedido de desistência do processo alegando 
que devido a pandemia da COVID – 19 , aumento do dólar, além da sua proposta ter excedido o 
prazo de validade de 60 dias, não teria mais condições de cumprir com as condições exigidas no 
edital, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ESTIVAS, CEREAIS E 
PROTEÍNAS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLA, ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL,  portanto a mesma foi declarada FRACASSADA. Maiores informações na COPELI no 
endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou através do 
site www.capim.pb.gov.br.

CAPIM, 25 de Junho de 2020.
Antônio José da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 001/2020.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de CAPIM e para quem interessar possa que o resultado 
da análise dos envelopes de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços nº 
001/2020 foi o seguinte: as empresas NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ: 
26.805.761/0001-04 e PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO-
CACIA CNPJ: 03.584.647/0001-04, foram consideradas HABILITADAS para a fase de PROPOSTA 
TÉCNICA E PROPOSTA FINANCEIRA por cumprimento dos ditames do edital. Maiores informações 
e o DETALHAMENTO do julgamento da comissão será obtido na sala da COPELI ou através do 
site www.capim.pb.gpv.br.

Capim, 25 de Junho de 2020.
Valdécio de Aragão Rocha

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 GABINETE DO PREFEITO
Conceição - PB, 09 de Junho de 2020.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, R E S O L V E: RATIFICAR a Dispensa de licitação, que objetiva: Aquisição 
de material de insumo (jaqueta, camisas e faixa impressão digital personalizados) para atender a 
necessidade da Secretaria de Saúde e órgãos visando o enfrentamento da pandemia do COVID-19 
no Município de Conceição/PB; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº 
DP00032/2020, a qual sugere a contratação de: - PATRICIA KELLY QUIRINO LINS 05483142411. 
- CNPJ Nº. 22.096.110/0001-31 - Valor: R$ 17.265,00. Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: aquisição de material de insumo (material hospitalar) para atender as necessidades 

da Secretaria de Saúde e seus órgãos visando o enfrentamento da pandemia do Covid - 19 no 
município de Conceição-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2020. DOTAÇÃO: 
06.001- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.122.1012.2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 - MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 90104/2020 - BMI PROSPER EIRELI EPP – CNPJ Nº. 
14.012.375/0001-86 - vencedor dos itens nº 10, 11 e 12, totalizando em R$ 47.490,00 (quarenta 
e sete mil quatrocentos e noventa reais); CT Nº 90102/2020 - DIABETICOS EIRELI – CNPJ Nº. 
28.675.331/0001-40 - vencedor dos itens nº 05, 06, 07 e 08, totalizando em R$ 68.062,50 (sessenta e 
oito mil sessenta e dois reais e cinquenta centavos); CT Nº 90103/2020 - NNMED - DISTRIBUICAO, 
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ Nº. 15.218.561/0001-39 - 
vencedor dos itens nº 09, totalizando em R$ 27.930,00 (vinte e sete mil novecentos e trinta reais); 
CT Nº 90101/2020 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 
– ME – CNPJ Nº. 09.478.023/0001-80 - vencedor do item nº 01, 02, 03 e 04, totalizando em R$ 
17.920,00 (dezessete mil novecentos e vinte reais).

Conceição/PB, 23 de junho de 2020.
José Ivanilson Soares de Lacerda

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
 Conceição - PB, 09 de Junho de 2020.

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

atribuições legais, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Dispensa nº 
DP00032/2020: Aquisição de material de insumo (jaqueta, camisas e faixa impressão digital perso-
nalizados) para atender a necessidade da Secretaria de Saúde e órgãos visando o enfrentamento 
da pandemia do COVID-19 no Município de Conceição/PB; com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, a: - PATRICIA KELLY QUIRINO LINS 05483142411. - CNPJ Nº. 
22.096.110/0001-31 - Valor: R$ 17.265,00. Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 33201/2020

OBJETO: Aquisição de material de insumo (jaqueta, camisas e faixa impressão digital persona-
lizados) para atender a necessidade da Secretaria de Saúde e órgãos visando o enfrentamento da 
pandemia do COVID-19 no Município de Conceição/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licita-
ção nº DP00032/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conceição: 06.001- FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.122.1012.2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS 
DE COMBATE AO COVID-19 - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até 10/09/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e 
PATRICIA KELLY QUIRINO LINS 05483142411 – VALOR R$ 17.265,00.

Conceição - PB, 10 de Junho de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00002/2020. OBJETO: Aquisição de Pneus, Câmaras, Coletes 

e Baterias, destinados dos veículos e máquinas pesadas de propriedade desta prefeitura, sejam 
locados, contratados, vinculados ou a disposição da atividade pública do município de Conceição 
- PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: LUZIA DE AQUINO FERREIRA – 
CNPJ Nº. 00.198.693/0001-79. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Capitão João Miguel - Centro 
Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, no horário 08h00min Às 12h00min dos 
dias úteis. E-mail: licitacao@conceicao.pb.gov.br.

Conceição - PB, 25 de Junho de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00002/2020
Após análise da documentação apresentada referente ao presente pregão, adjudico a empresa 

vencedora conforme indicado abaixo: RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO. Objeto: Aquisição de 
Pneus, Câmaras, Coletes e Baterias, destinados dos veículos e máquinas pesadas de propriedade 
desta prefeitura, sejam locados, contratados, vinculados ou a disposição da atividade pública do 
município de Conceição - PB. Situação: ADJUDICADO em 23/06/2020. Adjudicado para: LUZIA DE 
AQUINO FERREIRA – CNPJ Nº. 00.198.693/0001-79 - vencedor dos itens nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 - totalizando 
em R$ 287.327,20 (duzentos e oitenta e sete mil trezentos e vinte e sete reais e vinte centavos).

Conceição – PB, 23 de junho de 2020.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira
José Ivanilson Soares de Lacerda

Prefeito Municipal. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00002/2020
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. José 

Ivanilson Soares de Lacerda, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 
00002/2020. RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: Aquisição de Pneus, Câmaras, Coletes 
e Baterias, destinados dos veículos e máquinas pesadas de propriedade desta prefeitura, sejam 
locados, contratados, vinculados ou a disposição da atividade pública do município de Conceição - 
PB. Situação: HOMOLOGADO em 25/06/2020. Homologado para: LUZIA DE AQUINO FERREIRA 
– CNPJ Nº. 00.198.693/0001-79 - vencedor dos itens nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 - totalizando em R$ 287.327,20 
(duzentos e oitenta e sete mil trezentos e vinte e sete reais e vinte centavos).

Conceição – PB, 25 de junho de 2020.
José Ivanilson Soares de Lacerda

Prefeito Municipal. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2020

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 13 de Julho 
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: Aquisição de Tenda, Mesa e Cadeira de plástico para 
eventos da SEDUC. 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 Mu-
nicipal 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, 22 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 00033/2020

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 11:00 horas do dia 15 de Julho 
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: Aquisição de equipamentos de informática para atender 
os diversos Setores da SEMAPA - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP. 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, 25 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 00093/2020

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 11:00 horas do dia 14 de Julho 
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: Aquisição de Suprimentos de Informática para atender 
as necessidades da Secretaria de Finanças. 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, conside-
radas 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, 25 de Junho de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00097/2020

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 14 de Julho 
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: Aquisição de Flores e Coroas fúnebres para o Cerimonial 
da Chefia de Gabinete do Prefeito. 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, 25 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 00109/2020

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 11:00 horas do dia 08 de Julho 
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: Aquisição de equipamentos médicos veterinários para 
a Clinica de Bem Estar Animal. 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, 25 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 00045/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Julho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS 
DESTINADOS AOS AGENTES DA GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO. Recursos: pre-
vistos 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, 25 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 00046/2020

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 11:00 horas do dia 20 de Julho 
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: Aquisição de tubos de PVC para atender às demandas 
da Defesa Civil Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
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, 25 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 00054/2020

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 22 de Julho 
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: Aquisição de Drone e Rádio comunicadores para atender 
as necessidades da Defesa Civil. 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, 25 de Junho de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2020, que objetiva: Con-
tratação de empresa para execução de serviços para realização de Roço de estradas vicinais do 
município de Curral Velho - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP - R$ 62.334,55.

Curral Velho - PB, 24 de Junho de 2020
JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

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

humanos, 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 regula-
ridade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores, Durante o exercício de 2020. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Curral 
Velho: 02.000 GABINETE DO PREFEITO, 04 122 1004 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
GABINETE DO PREFEITO, 024 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA; 03.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, 04 124 1004 2005 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, 035 3390.39 
00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 04.000 PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO, 02 062 1004 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO, 043 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA, 05.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 04 122 1004 2007 
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 052 3390.39 00 001 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 06.000 SECRETARIA E FINANÇAS, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, 070 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 20 
606 1004 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 093 
3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 08.000 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1004 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA, 121 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA; 10.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, 08 244 1008 
2028 MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, 194 3390.39 
00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 10.001 FUNDO MUNICIPAL 
DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 1008 2036 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS, 222 
3390.39 00 311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 11.000 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, 12 368 1018 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 328 3390.39 00 111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA, 329 3390.39 00 150 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Curral Velho e: CT Nº 00009/2020 - 16.04.20 - ROGERIO LACERDA ES-
TRELA ALVES - R$ 22.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2020, que objetiva: Aquisição de 01 (UM) 
VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, PARA ATENDIMENTOS DAS DEMAN-
DAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL E PSF’S) DO MUNICÍPIO DE CACIMBA 
DE DENTRO/PB - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE 
Nº 12011.663000/1190-04-MINISTÉRIO DA SAÚDE, HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: FIORI VEICOLO S.A - R$ 89.600,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 25 de junho de 2020. 
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Municipal de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2020, que objetiva: Contrata-
ção de serviços técnicos especializado de engenharia para execução de obra de reforma do Ginásio 
Poliesportivo, da pousada, no município de Conde/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA - R$ 522.544,56.

Conde - PB, 25 de Junho de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Municipal de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2020, que objetiva: Serviços 
técnicos especializados de engenharia para execução de obras de RETOMADA DA CONSTRUÇÃO 
DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS DO GURUGI, no município 
de Conde/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA - R$ 321.023,84.

Conde - PB, 25 de Junho de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 142/2020

Tomada de Preços Nº 011/2020.Contratante:Prefeitura de Coremas/PB.Contratada:Siga 
Construtora Eireli, CNPJ: 14.666.009/00001-40. Valor total contratado: R$672.617,95 (Seiscentos 
setenta e dois mil, seiscentos e dezessete reais, noventa e cinco centavos). Objeto:Prestar serviço 
de engenharia na construção de praça pública no Bairro Cruz da Tereza, Zona urbana do Muni-
cípio de Coremas, conforme planilhas de custo.Fonte de recursos 01:Próprios do Município de 
Coremas (Ordinários). Fonte de recursos 02: Contrato de Repasse Nº 1064473-49/2019-CAIXA). 
Dotação:QDD/2020, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) 
aprovado por lei para o exercício seguinte.Vigência para execução:06 (Seis) meses. Vigência do 
contrato: 1 (um) ano. Partes:Francisca das C. A. de Oliveira (Pela contratante) e o Sr.Fabricio 
Cavalcanti, CPF Nº 046.167.884-56(Pela contratada).Notificação: No prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado a partir do 1º dia útil desta publicação, para acontratada prestar garantia correspondente 
a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com Art. 56 da Lei 8.666/93.

Coremas/PB, 23 de junho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
  TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

A Prefeita do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: adjudicar o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 005/2020: Contratação 
de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na reforma da Escola Municipal 
Flórido Nitão Diniz, localizada no Município de Coremas/PB, conforme plano de trabalho e projeto 
básico do Termo de Convênio 0470/2019 celebrado com a Secretaria de Estado da Educação; com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 1º) Lugar: FFJ Construtora Ltda, 
CNPJ: 19.369.906/0001-06, com o valor total de R$ 300.273,47 (Trezentos mil, duzentos setenta 
e três reais, quarenta e sete centavos).Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 29 de junho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 143/2020

Tomada de Preços Nº 012/2020.Contratante:Prefeitura de Coremas/PB.Contratada:Torres e 
Andrade Construções, Pré-Moldados e Serviços Ltda, CNPJ: 21.933.413/0001-07. Valor total con-
tratado: R$100.232,20 (Cem mil, duzentos e trinta e dois reais, e vinte centavos). Objeto:Prestar 
serviço na Reforma da Unidade de Saúde (UBS Antônio Lopes), conforme planilhas de custo.Fonte 
de recursos 01:Próprios do Município de Coremas (Ordinários). Fonte de recursos 02:Próprios 
da Emenda Parlamentar Nº 11161210001/20-001. Dotação:QDD/2020, ficando automaticamente 
incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte.
Vigência para execução:03 (Três) meses.Vigência do contrato: 1 (um) ano. Partes:Francisca das 
C. A. de Oliveira (Pela contratante) e o Sr.João Isidoro de Andrade Neto CPF: 058.543.594-48(Pela 
contratada).Notificação: No prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do 1º dia útil desta publi-
cação, para acontratada prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
contratação, em conformidade com Art. 56 da Lei 8.666/93.

Coremas/PB, 23 de junho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
  TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

A Prefeita do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: adjudicar o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 003/2020: Contratação 
de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na reforma da quadra poliesportiva 
da Escola Municipal Nitão Diniz, localizada no Município de Coremas, conforme plano de trabalho e 
projeto básico do Termo de convênio 469/2019 celebrado com a Secretaria de Estado da Educação; 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 1º) Lugar: 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). Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 16 de maio de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 140/2020

Tomada de Preços Nº 003/2020.Contratante:Prefeitura de Coremas/PB.Contratada:FFJ Cons-
trutora Ltda, CNPJ: 19.369.906/0001-06. Valor total contratado: R$114.076,40 (Cento e quatorze 
mil, setenta e seis reais, e quarenta centavos). Objeto:Prestar serviço de engenharia na reforma 
da quadra poliesportiva da Escola Municipal Nitão Diniz, localizada no Município de Coremas, 
conforme plano de trabalho e projeto básico do Termo de convênio 469/2019, celebrado com a 
Secretaria de Estado da Educação.Fonte de recursos 01: Próprios do Município de Coremas. 
Fonte de recursos 02: Convênio nº 469/2019 - Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e 
Tecnologia.Dotação:QDD/2020, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento 
anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte.Vigência para execução:02 (Dois) meses. 
Vigência do contrato: 1 (um) ano. Partes:Francisca das C. A. de Oliveira (Pela contratante) e o 
Sr.Jolisberto Vital do Nascimento, CPF Nº 072.515.184-65(Pela contratada).Notificação: No prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do 1º dia útil desta publicação, para acontratada prestar 
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade 
com Art. 56 da Lei 8.666/93.

Coremas/PB, 23 de junho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 141/2020

Tomada de Preços Nº 007/2020.Contratante:Prefeitura de Coremas/PB.Contratada:Torres e 
Andrade Construções, Pré-Moldados e Serviços Ltda, CNPJ: 21.933.413/0001-07. Valor total 
contratado: R$137.195,44(Cento e trinta e sete mil, cento e noventa e cinco reais, e quarenta e 
quatro centavos). Objeto:Prestar serviço de engenharia na construção de praça pública no Bairro 
Cruz da Tereza, Zona urbana do Município de Coremas, conforme planilhas de custo.Fonte de 
recursos:Próprios do Município de Coremas Próprios do Município de Coremas, oriundos da Cessão 
Onerosa que trata o § 2º do art. Da Lei Federal Nº 12.276/2010 de 30/06/2010, de acordo com o 
estabelecido pela Lei Federal Nº 13.885/2019, 17/10/2019, onde foi aprovada pela Lei Municipal nº 
206/2019 de 30/12/2019.Dotação:QDD/2020, ficando automaticamente incorporadas as dotações do 
orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte.Vigência para execução:02 (Dois) 
meses. Vigência do contrato: 1 (um) ano. Partes:Francisca das C. A. de Oliveira (Pela contratante) 
e o Sr.João Isidoro de Andrade Neto CPF: 058.543.594-48(Pela contratada).Notificação: No prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do 1º dia útil desta publicação, para acontratada prestar 
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade 
com Art. 56 da Lei 8.666/93.

Coremas/PB, 23 de junho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: Pregão Presencialnº17/2020. OBJETO:Aquisição parcelada de medicamentos 

injetáveis e não injetáveis (comuns) diversos: padronizados da RENAME - Relação de Medicamentos 
Essenciais, destinados à Atenção Básica [Farmácia Básica do Fundo Municipal de Saúde e órgãos 
vinculados] municipal, mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais 
determinados pelo Setor Competente. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a(s) empresa(s) adjudicada(s) 
para no prazo de 03 (três) dias uteis, considerados da data desta publicação, comparecer junto a 
Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura da respectivaAta, sob pena de inci-
dência da cominação conforme art. 13 do Decreto 7.892 de 2013 e subsidiada pelana Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores:- CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 40.787.152/0001-09.
Item(s): 3 - 4 - 12 - 15 - 44 - 45 - 55 - 100 - 116.
Valor: R$ 17.397,00.
- CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.
CNPJ: 08.674.752/0001-40.
Item(s): 8 - 13 - 22 - 27 - 32 - 36 - 46 - 47 - 51 - 56 - 59 - 62 - 66 - 78 - 79 - 86 - 107 - 115 - 119.
Valor: R$ 15.786,60.
- EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 26.156.923/0001-20.
Item(s): 14 - 42 - 75 - 87 - 110 - 121 - 122.
Valor: R$ 8.198,00.
- NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO.
CNPJ: 15.218.561/0001-39.
Item(s): 10 - 11 - 16 - 18 - 20 - 23 - 26 - 29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 38 - 39 - 40 - 41 - 53 - 57 - 58 

- 60 - 61 - 63 - 65 - 67 - 68 - 69 - 70 - 73 - 82 - 83 - 84 - 85 - 88 - 89 - 90 - 92 - 93 - 94 - 95 - 97 - 102 
- 103 - 104 - 105 - 106 - 109 - 111 - 112 - 114 - 117 - 118 - 120 - 123 - 125 - 126.

Valor: R$ 57.997,00.
- PHOSPODONT LTDA.
CNPJ: 04.451.626/0001-75.
Item(s): 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9 - 17 - 19 - 25 - 28 - 43 - 48 - 49 - 50 - 52 - 54 - 64 - 71 - 72 - 74 - 76 

- 80 - 81 - 96 - 98 - 101 - 108 - 113.
Valor: R$ 35.728,10.. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, RUA DO COMERCIO, SN, CENTRO, 

DUAS ESTRADAS PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083)... E-
-MAIL: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com.

DUAS ESTRADAS- PB, 22/06/2020
JOYCE RENALLY FELIX NUNES

Prefeito(a)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de carnes e frios para atender as necessidades de diversas se-

cretarias do município de Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.007-SECRETARIA DE EDUCACAO 
02007.12.361.1003.2015 - MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 111 09.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09009.10.301.1017.2030 
- MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CON-
SUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 09009.10.303.1018.2080 - MANTER 
ATIVIDADES DO CAPS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MA-
TERIAL DE CONSUMO 214 09009.10.301.1017.2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
NASF 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
214 09009.10.302.1018.2077 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
214 09009.10.302.1017.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 211 119.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 
10.010-FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL 10010.08.122.2001.2034 - MANUT DO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 
10010.08.243.1005.2037 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.30.00.00 MATE-
RIAL DE CONSUMO 001 10010.08.243.1005.2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA 
FELIZ 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 311 10010.08.244.1005.2063 - MANUT DAS 
ATIVID INTITUICAO DE LONGA PERM P/IDOSOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
311 10010.08.244.1005.2064 - MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 311 
02.011-SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 02011.15.122.2001.2045 - MANUT DAS 
ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
001. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Esperança e: CT Nº 00166/2020 - 18.06.20 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA 
PIRES - R$ 177.431,26; CT Nº 00167/2020 - 18.06.20 - ALMIR ZECA DA SILVA - R$ 116.437,80.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de material de expediente para atender as necessidades de 

diversas secretarias deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.002-GABINETE DO PREFEITO 
02002.04.122.2001.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 02.004-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02004.04.122.2001.2005 
- MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
02.007-SECRETARIA DE EDUCACAO 02007.12.361.1003.2017 - MANUTENCAO DO TRANS-
PORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111 02007.12.361.1003.2015 - 
MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
111 02.011-SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 02011.15.122.2001.2045 - MANUT 
DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE 
CONSUMO 02011.15.451.1026.2046 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 02.012-SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO 
AMBIENTE 02012.20.122.2001.2051 - MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AM-
BIENTE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 02012.20.605.1025.2052 - MANUT DOS 
SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 
02012.26.782.1018.2048 - MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 990 09.009-FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE 09009.10.301.1017.2030 - MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212 
09009.10.301.1017.2072 - MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA 3.3.90.30.00.00 MATE-
RIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212 09009.10.302.1017.2081 
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212 09009.10.302.1018.2077 - MANUTENÇÃO DA 
UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212 09009.10.302.1018.2078 - MANUTENÇÃO DA POLI-
CLINICA MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE 
CONSUMO 212 10.010-FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL 10010.08.122.2001.2034 
- MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CON-
SUMO 001 10010.08.243.1005.2037 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 001 10010.08.244.1006.2069 - DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO 
(IGD SUAS/IGD BF) 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE 
CONSUMO 311. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00170/2020 - 18.06.20 - PAPELARIA ROCHA LTDA - 
ME - R$ 10.292,50; CT Nº 00171/2020 - 18.06.20 - TECMIX TECNOLOGIA COM. E SERV. EIRELI 
EPP - R$ 89.829,51; CT Nº 00172/2020 - 18.06.20 - F. F. N. FORNAZARI - R$ 2.500,00; CT Nº 
00173/2020 - 18.06.20 - ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - R$ 46.670,61; CT Nº 00174/2020 - 
18.06.20 - C DE A FERREIRA E CIA LTDA - R$ 17.624,89.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de carnes e frios para atender as necessidades de diversas se-

cretarias do município de Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.007-SECRETARIA DE EDUCACAO 
02007.12.361.1003.2015 - MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 111 09.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09009.10.301.1017.2030 
- MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CON-
SUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 09009.10.303.1018.2080 - MANTER 
ATIVIDADES DO CAPS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MA-
TERIAL DE CONSUMO 214 09009.10.301.1017.2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
NASF 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
214 09009.10.302.1018.2077 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
214 09009.10.302.1017.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 211 119.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 
10.010-FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL 10010.08.122.2001.2034 - MANUT DO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 
10010.08.243.1005.2037 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.30.00.00 MATE-
RIAL DE CONSUMO 001 10010.08.243.1005.2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA 
FELIZ 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 311 10010.08.244.1005.2063 - MANUT DAS 
ATIVID INTITUICAO DE LONGA PERM P/IDOSOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
311 10010.08.244.1005.2064 - MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 311 
02.011-SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 02011.15.122.2001.2045 - MANUT DAS 
ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
001. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Esperança e: CT Nº 00166/2020 - 18.06.20 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA 
PIRES - R$ 177.431,26; CT Nº 00167/2020 - 18.06.20 - ALMIR ZECA DA SILVA - R$ 116.437,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Termo de Adesão a Ata de registro de preços do Pregão Eletrônico SRP nº 11/2019/
FNDE/MEC, para aquisição de dois veículos de transportes escolar diário de estudantes, denomi-
nado de ônibus rural escolar (ORE) e ônibus escolar acessível (ONUREA), para melhor atender as 
necessidades do município de Guarabira/PB 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. 
FUNDAMENTO LEGAL: Termo de Adesão 02/2020/PMG. AMPARO LEGAL: Decreto n.º 7892, de 
23 de Janeiro de 2013, Lei Federal n.º 10.520/2002. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: RECURSOS 
PRÓPRIOS / FNDE: Dotação consignada no orçamento vigente. Elemento de despesa: 4.4.90.52.01 
- Equipamentos e Material Permanente VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 330/2020 – 19.06.2020 – MAN LATIN AMÉRICA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - R$ 445.800,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locações de dois veículos tipo utilitários para melhor atender as necessidades da 
Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00054/2020. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2020 Elemento de despesa 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.9.90.39.01 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00326/2020 - 
18.06.20 - JURACY SILVA DE OLIVEIRA - R$ 64.000,00; CT Nº 00327/2020 - 18.06.20 - POLIBIO 
BATISTA DE ARAUJO JUNIOR - R$ 30.450,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE ADESÃO 02.2020 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Termo de Adesão a Ata de registro de preços do Pregão Eletrônico SRP nº 11/2019/

FNDE/MEC, para aquisição de dois veículos de transportes escolar diário de estudantes, denomi-
nado de ônibus rural escolar (ORE) e ônibus escolar acessível (ONUREA), para melhor atender 
as necessidades do município de Guarabira/PB, a autorização do Órgão gerenciador e declaração 
de aceitação da empresa MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS 
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 Eletrônico, 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 MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.020.318/0001-10, no valor de R$ 445.800,00 (Quatrocentos e 
Quarenta e Cinco Mil e Oitocentos Reais).

Guarabira/PB, 19 de junho de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 09:00 horas do dia 10 de julho de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 2ª Etapa da Construção de 
Campo de Futebol para o desenvolvimento do esporte educacional, recreativo no Município de 
Igaracy-PB, atendendo ao Contrato de Repasse OGU MC Nº 895634/2019-Operação nº 1067015-
80. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

 Igaracy - PB, 23 de junho de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA 

Presidente da Comissão
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 09:00 horas do dia 10 de julho de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 2ª Etapa da Construção de 
Campo de Futebol para o desenvolvimento do esporte educacional, recreativo no Município de 
Igaracy-PB, atendendo ao Contrato de Repasse OGU MC Nº 895634/2019-Operação nº 1067015-
80. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

 Igaracy - PB, 23 de junho de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para os serviços de adequação de estradas vicinais do 
Distrito de Palmeira até a cidade de Imaculada-PB. Fundamento legal: Tomada de Preços nº 
00005/2018. Dotação: Previsto no orçamento vigente.Recursos do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e abastecimento: Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Partes contratantes: Prefeitura Municipal de 
Imaculada e: CT Nº 035/2020 - 10.06.20–MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 289.992,85. 
Como segunda colocada no certame.

Imaculada - PB, 22 de junho de 2020.
ALDO LUSTOSA DA SILVA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público o resultado 

da licitação Tomada de Preços nº 004/2020, cujo objeto é a execução de obras de pavimentação em 
paralelepípedos nas Ruas: Joaquim Farias, Noêmia Maciel de Souza, Marieta Valente de Morais, 
Iraci da Silva Cordeiro, Sete de Setembro e Luiz Duarte da Silva, na cidade de Ingá. 

EMPRESA VENCEDORA: A.S. CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 33.506.391/0001-70.
VALOR TOTAL: R$ 685.489,06 (Seiscentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove 

reais e seis centavos).
 Ingá(PB), 23 de junho de 2020.

DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-012/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2020/001197.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 

INFORMÁTICA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/
ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO 
EDITAL E SEUS ANEXOS.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro Oficial, torna público que, devido a 
questionamentos encaminhados no tocante as especificações constantes no Termo de Referência 
anexo I do edital, e impugnações, fica SUSPENSA, ‘sine die”, a referida licitação marcada para o 
dia 26/06/2020 às 09hs00min (horário de Brasília), devendo oportunamente ser fixada nova data.

João Pessoa, 25 de junho de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
Pregão Presencial Nº 09/2020

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 08de 
julho de 2020, ás 08:30 horas, na sala de reuniões na Prefeitura Municipal de Joca Claudino, Situ-
ada a Rua Francisca  Claudino Fernandes, nº 001, Centro – Joca Claudino-PB, CEP: 58928-000, 
procedimento licitatório na modalidade Pregão PresencialObjeto: Solicita a contratação de empresa 
para aquisição parcelada de medicamentos éticos, genéricos e similares conforme desconto da 
tabela da abc Farma,no horário de expediente das 07:00 ás 13:00 horas, em todos os dias úteis no 
endereço supracitado ou pelo site: www.jocaclaudino.pb.gov.br e pelo www.tce.pb.gov.br. 

Joca Claudino, 23de junho de 2020.
JuvinoFernandes Neto

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JOCA CLAUDINO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CARTA CONVITE 02/2020 
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica referente à Carta Convite 02/2020, que objetiva:  Contratação de 
empresa prestação de serviços de engenharia para fiscalização de obras públicas do município 
de Joca Claudino – PB, prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto, planilha 
orçamentaria, cronograma físico-financeiro, memorial de cálculo da pavimentação da rua sede do 
município saída para o Distrito Santa Rita, Rua Luiza Vieira de Lima no Distrito de Fazenda Nova, 
Rua da escola do FNDE no Distrito de Fazenda Nova e  prestação de serviços de engenharia para 
elaboração de projeto, planilha orçamentaria, cronograma físico-financeiro, memorial de calculo 
dos sistema de abastecimento simplificado em 35 localidades do município de Joca Claudino – 
PB, conforme especificações constantes no Edital, HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 
23.429.439/0001-30, com um valor total de R$: 65.400,00 (sessenta e cinco mil e quatrocentos 
reais) Nos termos do art. 64 da lei 8.666/93, convocamos o vencedor para em até três dias úteis 
assinar o termo do contrato do referido processo sob pena de se convocar o segundo classificado. 
O processo está à disposição dos interessados em todos os dias úteis, das 07:00 ás 13:00 na 
sala de reuniões da CPL, da Prefeitura Municipal de Joca Claudino, na Rua Francisca Claudino 
Fernandes nº 001, Centro de Joca Claudino-PB.

Joca Claudino-PB, 25 de JUNHO de 2020.
JORDHANNA LOPES DOS SANTOS DUARTE

Prefeita Constitucional
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA
RESULTADO JULGAMENTO HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
O Presidente da comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições legais, torna 

público à população e a quem interessar possa que após minuciosa análise dos documentos de 
habilitação da empresa participante deste certame, chegou-se ao seguinte resultado: A empresa 
TRABE CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 150.034.271/0001-35, não atendeu aos 
itens 5.5.2 e 5.5.12 e 6.1.1 “h”, e foi INABILITADA por descumprimento do edital. Abrindo-se o 
prazo recursal e vistas ao processo ao interessado. Maiores informações através do e-mail cpl.
juareztavora@gmail.com, ou no endereço rua José Mendonça de Araújo, nº 171 – Centro Juarez 
Távora –Pb, CEP: 58.387-000.

Juarez Távora, 25 de junho de 2020.
CARLOS ANDRÉ RIBEIRO DOS SANTOS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
TRANSPORTADORES AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA) PARA FRETAMENTO DE VEICULOS 
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: DAMIAO LUIZ DE SOUZA - R$ 11.250,00; EDIVANIO 
PEREIRA DA SILVA - R$ 11.250,00; ISAQUE DE SOUZA LIMA - R$ 11.250,00; JACINETE DE 
MOURO SOUZA - R$ 11.250,00; JOSE AFONSO DE SOUSA SILVA - R$ 11.250,00; JOSE DE 
ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTI - R$ 11.250,00; KLEITON DE MOURA SOUZA - R$ 11.250,00; 
MARCOS SANTOS FLOR - R$ 11.250,00; RENATO BRANDÃO - R$ 11.250,00; VALDINEIDE DOS 
SANTOS NASCIMENTO - R$ 11.250,00.

Lagoa Seca - PB, 18 de Junho de 2020
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADORES AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA) PARA 

FRETAMENTO DE VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALI-
DADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
2020: RECURSOS PRÓPRIOS - VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00116/2020 - 18.06.20 - DAMIAO 
LUIZ DE SOUZA - R$ 11.250,00; CT Nº 00117/2020 - 18.06.20 - EDIVANIO PEREIRA DA SILVA 
- R$ 11.250,00; CT Nº 00118/2020 - 18.06.20 - ISAQUE DE SOUZA LIMA - R$ 11.250,00; CT Nº 
00119/2020 - 18.06.20 - JACINETE DE MOURO SOUZA - R$ 11.250,00; CT Nº 00120/2020 - 
18.06.20 - JOSE AFONSO DE SOUSA SILVA - R$ 11.250,00; CT Nº 00121/2020 - 18.06.20 - JOSE 
DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTI - R$ 11.250,00; CT Nº 00122/2020 - 18.06.20 - KLEITON 
DE MOURA SOUZA - R$ 11.250,00; CT Nº 00123/2020 - 18.06.20 - MARCOS SANTOS FLOR - R$ 
11.250,00; CT Nº 00124/2020 - 18.06.20 - RENATO BRANDÃO - R$ 11.250,00; CT Nº 00125/2020 
- 18.06.20 - VALDINEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO - R$ 11.250,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: Selecionar costureiras(os) do município de Lagoa Seca para a confecção 
e o fornecimento de máscaras de tecido reutilizável, em caráter emergencial, a serem distribuídas 
para uso pela população em situação de vulnerabilidade social e econômica e entre os servidores 
públicos das áreas administrativas dos órgãos e entidades da administração pública municipal, 
com a finalidade de efetivar as ações de vigilância em saúde com foco na prevenção e redução de 
contágio pela COVID-19. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação 
e respectiva propositura de 26/06/2020 até as 09:00 horas do dia 08 de Julho de 2020, na sala da 
referida comissão, sediada na Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca – PB ou 
enviar via e-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Neste mesmo local, data e horário será realizada a 
sessão pública para abertura dos respectivos envelopes. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores;  Lei Federal nº 13.979/20; 
Medida Provisória nº 926/20, Portaria Federal nº: 188/20 e 356/20; Decreto Federal nº 7.616/11; 
Decreto Estadual nº: 40.122/20, 40.242/20 e 40.304/20; Decreto Municipal nº: 009/20, 010/20, 
016/20, 017/20, 018/20, 019/20, 021/20, 022/20, 025/20 e 027/20 e a Lei Orgânica do Município 
de Lagoa Seca. Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 25 de Junho de 2020. 
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADORES AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA) PARA 

LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2020. DOTAÇÃO: OR-
ÇAMENTO 2020: RECURSOS PRÓPRIOS - VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00131/2020 - 18.06.20 
- ANTONIO DA SILVA BARROS - R$ 3.600,00; CT Nº 00132/2020 - 18.06.20 - EVALDO BRANDÃO 
BARBOSA - R$ 36.000,00; CT Nº 00133/2020 - 18.06.20 - FELIX ANTONIO DE ARAUJO - R$ 
6.750,00; CT Nº 00134/2020 - 18.06.20 - JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS - R$ 
3.600,00; CT Nº 00135/2020 - 18.06.20 - KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA - R$ 15.000,00; 
CT Nº 00136/2020 - 18.06.20 - LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - R$ 6.600,00; CT 
Nº 00137/2020 - 18.06.20 - NOALDO ROBERTO DOS SANTOS - R$ 6.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
TRANSPORTADORES AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA) PARA LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE 
VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO DA SILVA BARROS - R$ 3.600,00; 
EVALDO BRANDÃO BARBOSA - R$ 36.000,00; FELIX ANTONIO DE ARAUJO - R$ 6.750,00; 
JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAIS - R$ 3.600,00; KLEITON MARQUES ALVES DA 
SILVA - R$ 15.000,00; LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - R$ 6.600,00; NOALDO 
ROBERTO DOS SANTOS - R$ 6.000,00; ROBSON IÊDO BRANDÃO - R$ 12.000,00; RODRIGO 
PEQUENO - R$ 15.000,00; SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTI - R$ 18.000,00; TARCÍSIO 
RAMOS DE OLIVEIRA - R$ 6.750,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2020
Processo Administrativo nº 024/2020 - Tomada de Preços nº 04.002/2020
OBJETO: prestação de serviços técnicos profissionais de consultoria e assessoria contábil. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro - CNPJ Nº: 09.071.622/0001-85
CONTRATADO: Astec Group Contadores Associados S/S Ltda - CNPJ Nº: 10.596.370/0001-97
VALOR R$: 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais)
PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme 

orçamento vigente. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas regu-
lamentares, aplicáveis a espécie.

 Lagoa de Dentro - PB, 22 de junho de 2020.
Fabiano Pedro da Silva
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 042/2020

Processo Administrativo nº 025/2020 - Tomada de Preços nº 04.003/2020
OBJETO: prestação de serviços técnicos profissionais de consultoria e assessoria contábil. 
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde – FMS - CNPJ Nº: 12.375.571/0001-90
CONTRATADO: Astec Group Contadores Associados S/S Ltda - CNPJ Nº: 10.596.370/0001-97
VALOR R$: 38.800,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais)
PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme 

orçamento vigente. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas regu-
lamentares, aplicáveis a espécie. 

Lagoa de Dentro - PB, 22 de junho de 2020.
Eliane Vicente Santiago

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:30 horas do dia 07 de julho 
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: Execução de serviços gráficos de confecção e impressão 
de formulários padronizados de uso da Prefeitura Municipal de Marizópolis. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 058/2004. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (083) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/ 
ou www.tce.pb.gov.br.

Marizópolis - PB, 22 de junho de 2020
FRANCISCO MURILO ALVINO DE ALMEIDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 09:30 horas do dia 07 de Julho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Contratação de Profissional especializado em 
cirurgia e consultas alfatomologica para atender a população carente do município de Marizópolis/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº. 058/2004. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://
www.marizopolis.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Marizópolis - PB, 22 de junho de 2020
FRANCISCO MURILO ALVINO DE ALMEIDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 
Trata-se de Requerimento protocolado pôr Pessoa Física (Adriano Pereira de Figueiredo, CPF: 

579.360.802-87), recebido por esta Comissão em 16.06.20, ao qual DEFERI o seu pedido. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3492-1032. E-mail: 
montehorebecpl@gmail.com.

Monte Horebe - PB, 25 de Junho de 2020
DELIALDO JOSÉ SILVA DE MARIZ

Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, às 10:30 horas do dia 08 de Julho de 2020, por 
meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE OLIVE-
DOS- 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 
5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 991052133. E-mail: molivedos@gmail.com. Edital: www.olivedos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br 
ou www.portaldecompraspublicas.com.br . 

Olivedos - PB, 25 de Junho de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 AVISO DE JUGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇO N. 0004/2020

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS/PB.

 A Prefeitura Municipal de Olivedos/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, COMU-
NICA às interessadas que após exame da proposta de preços pelo setor de engenharia da referida 
tomada de Preço, foram CLASSIFICADAS as seguintes empresas: 1º - A.S. CONSTRUÇÕES 
EIRELI, CNPJ N.º 33.506.391/0001-70, cujo valor e de R$ 397.056,47 (trezentos e noventa e sete 
mil e cinqüenta e seis reais e quarenta e sete centavos), 2º - SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI, 
CNPJ 35.042.630/0001-03, cujo valor é de R$ 399.150,91 (trezentos e noventa e nove mil, centro e 
cinqüenta reais e noventa e um reais), 3º - KLIXTO CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (MARIA VANENS-
SA SILVA DE OLIVEIRA), CNPJ 22.406.154/0001-10, cujo valor e de R$ 427.859,37 (quatrocentos 
e vinte sete mil, oitocentos e cinqüenta e nove reais e trinta e sete centavos), 4º - OBRAPLAN 
EMPRESA DE LIMPZA E CONSERVAÇÃO URBANA, CNPJ N.º 26.764.981/0001-37, cujo valor 
e de R$ 428.243,98, (quatrocentos e vinte e oito mil, duzentos e quarenta e três reais e noventa e 
oito centavos), 5º CONSTRUTORA APODI LTDA – ME, CNPJ N.º 17.620.703/0001-15, cujo valor 
e de R$ 437.510,79 (quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e dez reais e setenta e nove 
centavos) e 6º ENGEMAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.620.895/0001-60, cujo valor e de R$ 
458.896,65 (quatrocentro e cinqüenta e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco 
centavos), empresa DECLASSIFICADA NELSINHA PEREIRA MOREIRA (NELCOM SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES), CNPJ 10.676.491/0001-49, conforme relatório do setor de engenharia a empresa 
não atendeu o instrumento convocatório pelo seguintes motivo: Falta de planilha na proposta para 
as seguintes Ruas: Rua agricultor, Rua Inácio Evangelista, Travessa 1, Rua Projetada 2 e Rua 
Projetada I, portanto ficando assi DESCLASSIFICADA para este certame, com vista franqueada 
aos interessados na sala da CPL. Informamos, 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.

Olivedos, Pb, 23 de Junho de 2020.
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da CPL

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

TomadadePreçosnº00007/2020
APrefeituraMunicipaldePedraBrancaatravés de sua comissão permanente de licitação torna

público,resultadodejulgamentode habilitação e propostadepreços,atendendoaoart.109,I”b”dalei
nº8.666/93.FicadeclaradaclassificadaaempresaCABRAL CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI 
– EPPcomovalorglobaldeR$291.981,43 (duzentos e noventa e um mil novecentos e oitenta e um 
reais e quarenta e três centavos). 

Pedra Branca-PB, 23 de Junho de 2020.
Severino Luizde Caldas

Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

Pregão Presencial nº 00031/2020
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar 

público o resultado de julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 
00031/2020, cujo objeto é Contratação de um veículo caminhão (3/4) com carroceria de madeira e 
com motorista. Tem como vencedor: SR. MARCILIO ANDRELINO DA SILVA – CPF Nº 087.348.674-
90, com o valor mensal no valor de R$ 4.500.00 (quatro mil e quinhentos reais). Totalizando o valor 
global de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). 

Pedra Branca-PB, 23 de junho de 2020.
Severino Suiz de Caldas

Pregoeiro
 

Prefeitura municipal de Pedra Branca 
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial 00030/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada: FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS – ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de confecção de Próteses: Total 

mandibular, Total Maxilar, Parcial Mandibular Removivel, Parcial Maxilar Removivel e Prótese 
Coronarias/Intrarradiculares fixasas/Adesivas (por elemento), no Município de Pedra Branca-PB.

Valor global: R$ 89.400 (oitenta e nove mil e quatrocentos reais)
Pedra Branca –PB, 23 de junho de 2020

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito 

Prefeitura municipal de Pedra Branca 
ERRATA

Tomada de Preços nº 0002/2020
Objeto: Reforma e da escola e aquisição de equipamentos destinados a climatização da escol 

Laura de Sousa Oliveira, atendendo ao recurso Estadual Termo de Convenio nº 540/2019.

Folha Onde se lê Leia-se
2 do edital Convenio nº 437/2019 Convenio nº 540/2019
34 anexo Convenio nº 437/2019 Convenio nº 540/2019

Pedra Branca-PB, 19 de Junho de 2020
SEVERINO LUIZ DE  CALDAS 

Leiloeiro Oficial

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 00033/2020
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00033/2020, por me-

nor preços unitário, com objeto é os serviços de instalação, desinstalação, manutenção corretiva de 
Ar condicionado, geladeira, frízer e bebedouros. Abertura dia 08/07/2020 às 13:00 horas, a rua Pres. 
João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.   

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

Pregoeiro

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preço Nº 0010/2020
Torna público a realização da licitação na modalidade Tomada de Preço Nº 0010/2020, cujo objeto 

é Construção de canal e Implantação de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do 
município de Pedra Branca-PB. Abertura dia 13/07/2020 às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 
391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

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

Presidente da CPL 

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00033/2020, em favor da empresaGRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI-ME; CNPJ nº 12.040.718/0001-90,tendo como objeto a Contratação de empresa espe-
cializada no fornecimento de Avental Cirúrgico Descartável para o enfrentamento da Covid-19 no 
município de Piancó-PB.Como valor global estimado de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais), em 
consequência fica a mesmo convocada a assinar o termo contratual, conformeo Art. 4º, estabelece 
a Lei federal nº 13.979/2020, com a redação dada pela Medida Provisória nº 926/2020art. 64, 
caput, e da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 22 de junho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00033/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME; CNPJ nº 12.040.718/0001-

90.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Avental Cirúrgico 

Descartável para o enfrentamento da Covid-19 no município de Piancó-PB.
Valor Global Estimado:R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais).

Piancó-PB, 22 dejunho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Resultado de Julgamento
Pregão Presencial nº 00066/2019

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento de ha-
bilitação do Pregão Presencial Nº 00065/2019, com o objeto:aquisição de gêneros alimentícios. 
Estando declaradas habilitadasas empresas:MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI –ME, 
SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA e HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI –EPP. 
Estão declaradas inabilitadas as empresas: ERONILDES LIMA DINIZ-ME eMARIA DO SOCORRO 
COSTA ALVES -ME.

Piancó-PB, 30 de Dezembro de 2019
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão José Vicente, s/n - (prédio aonde funcionava antiga creche municipal) - Centro - Pirpirituba 
- PB, às 09:00 horas do dia 08 de Julho de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para: Aquisições parceladas de Combustíveis destinados ao atendimento da frota 
de Veículos e Máquinas, pertencentes e/ou locados a Edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 006/09; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-
1108. Edital: http://www.pirpirituba.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Pirpirituba - PB, 22 de junho de 2020.
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

PREGOEIRO 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

AVISO DE CREDENCIAMENTO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Poço de José De Moura, comunica aos 
interessados que vem realizar Chamamento Público para o Credenciamento de pessoa jurídica 
para prestação de serviço de confecção de próteses dentárias, destinadas ao Programa de Saúde 
Bucal do Município de Poço José de Moura/PB. Data e Local, às 09:00 horas do dia 08/07/2020, 
no Plenário da Câmara Municipal de Poço de José de Moura, Avenida Frei Damião, Centro – Poço 
de José De Moura/PB.

Poço José de Moura - PB, 25 de junho de 2020
TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00026/2020, objeto: Aquisição 
de carnes, frangos e frios diversos, destinados a esta prefeitura para o dia 10 de Julho de 2020 às 
09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio 
Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. 
Telefone: (083) 3291-2222. 

Rio Tinto - PB, 25 de Junho de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00027/2020, objeto: Aquisição 
parcelada de medicamentos, materiais médicos e hospitalares diversos, destinado a Secretaria de 
Saúde deste município, para o dia 10 de Julho de 2020 às 13:00 horas, no mesmo local inicialmente 
divulgado: Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3291-2222. 

Rio Tinto - PB, 25 de Junho de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 00006/2020
OBJETO: Aquisição de Álcool para  atender o enfretamento da Pandemia do COVID-19, para 

o município de São José do Bonfim-PB.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB
EMPRESA VENCEDORA: MONTPELLIER MONDE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSME-

TICOS EIRELI
CNPJ n° 10.850.316/0001-26
Valor: R$ 8.331,12
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

São José do Bonfim - PB, 17 de Junho de 2020.
ROSALBA GOMES DA NÓBREGA MOTA

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 30601/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2020
OBJETO: Aquisição de Álcool para  atender o enfretamento da Pandemia do COVID-19, para 

o município de São José do Bonfim-PB.
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB
CONTRATADO(S): : MONTPELLIER MONDE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS 

EIRELI, CNPJ n° 10.850.316/0001-26
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.04 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2006.2016 – MA-

NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE; 02.041 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE - 10 301 2010 2065 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA – PAB; 
10 301 2006 2068 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE – ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do contrato.
VALOR GLOBAL:  R$ 8.331,12

São José do Bonfim - PB, 17 de Junho de 2020.
ROSALBA GOMES DA NÓBREGA MOTA

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB, torna público que estar realizando licitação sob 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Medicamentos 
que não compõe o elenco de assistência farmacêutica básica, com o maior percentual de desconto, 
constantes na Tabela CMED/ANVISA para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde 
de São José do Bonfim - PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:15 horas 
do dia 08/07/2020. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 08/07/2020. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal de N° 014/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras 
Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Rua José Ferreira - Nº. 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim - PB, 23 de junho de 2020
JOSEILDO ALVES MOTEIRO 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

A Prefeitura do Município de Santa Luzia informa a Retificação da Adjudicação do Pregão Ele-
trônico Nº 00002/2020, assim onde se lê: Após analise da documentação apresentada e julgados 
todos os recursos referentes ao presente pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme 
indicado abaixo: - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ N° 31.556.536/0001-
11, Item(s): 1, Valor: R$ 34.990,00.

Santa Luzia - PB, 10 de Junho de 2020.
Leia-se: Após analise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao 

presente pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - DL DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ N° 31.556.536/0001-11, Item(s): 1, Valor: R$ 34.990,00.

Santa Luzia - PB, 09 de Junho de 2020.
Dessa forma fica Retificada apenas a data do Aviso da Adjudicação.

Santa Luzia - PB, 23 de Junho de 2020.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Autoridade Competente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO DE PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS 00002/2020
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do município de Santa Luzia, torna público 

para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preço Nº 
00002/2020, que o recurso impetrado pela empresa TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, 
PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 21.933.413/0001-07, foi julgado IMPROCEDEN-
TE, mantendo a mesma como DESCLASSIFICADA no referido processo, que tem como objeto: 
Contratação de empresa especializada para implantação de pavimentação em vias públicas no 
município de Santa Luzia-PB, conforme contrato de repasse n° 885809/2019/MDR/CAIXA. Maiores 
Informações na sala da comissão de licitação situada na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio 
Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB – CEP 58.600-000.

Santa Luzia-PB, 25 de Junho de 2020.
Maria do Socorro Nóbrega Cabral

PRESIDENTE DA CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da sua 

Presidente, torna público para conhecimento dos interessados que as empresas: CONSTRUTORA 
J. GALDINO EIRELI - EPP, CNPJ Nº 20.227.311/0001-03 e ARRIMO ENGENHARIA LTDA - ME, 
CNPJ Nº 05.446.272/0001-33, impetraram recurso contra o resultado da fase de habilitação da 
Concorrência Nº 00001/2020, que tem como objeto contratação de empresa especializada para 
construção de escola na Zona Urbana - Escola 12 salas - Padrão FNDE, no Município de Santa Luzia/
PB, através do Termo de Compromisso PAR Nº. 202002870-1/Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação. Aos interessados que queira apresentar contrarrazões, os mesmos encontram-se a 
disposição na Prefeitura Municipal. Dessa forma fica aberto o prazo aos licitantes conforme o § 3º 
do Art. 109 da lei 8.666/93. Nestes são os termos. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia-PB, 25 de junho de 2020.
MARIA DO SOCORRO NÓBREGA CABRAL

 Presidente

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 13 de Julho de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de pavimentação 
em paralelepípedos de quatro ruas, neste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146-1430. E-mail: cplsape1@
gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 23 de Junho de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 09 de Julho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais elétricos diversos, 
mediante requisição diária e periódica. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 2.051/05; Decreto Municipal nº 2.721/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146-1430. E-mail: cplsape1@
gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 23 de Junho de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2020, que objetiva: Con-
tratação de empresa no ramo de engenharia para a Construção da Praça do Jacaré no Município 
de Santa Cecília - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 201.910,75.

Santa Cecília - PB, 22 de Junho de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa no ramo de engenharia para a Construção da Praça do Jacaré 

no Município de Santa Cecília - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Cecília: 02.009 SECRETARIA DE INFRA 
ESTRUTURA 15 452 0008 1009 Construção e Reforma de Praças e Logradouros Públicos 000161 
4490.51 99 1510 Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 20/10/2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 00060/2020 - 22.06.20 - GRAMARE CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI - R$ 201.910,75
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Julho de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa Especializada 
no Ramo de Construção Civil, para empreitada: Pavimentação e Drenagem de vias urbanas, refe-
rente ao Contrato de Repasse nº 1064508-14/2019 formalizado pelo Ministério do Desenvolvimento 
Regional. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.
com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. Obs.: o cadastramento (feito através 
de solicitação formal acompanhada pela xérox do contrato social e suas ultimas alterações, mais 
xérox de documento com foto do administrador presente no contrato, mais CNPJ com emissão 
atual, mais CND FEDERAL vigente, mais CND ESTADUAL vigente, mais CND MUNICIPAL vigente, 
mais CNDT vigente, mais FGTS vigente, mais FALENCIA E CONCORDATA vigente); a prestação 
de garantia de proposta poderão ser feitas via ferramenta eletrônica (e-mail) obedecendo os prazos 
para cadastramento e prestação da garantia. Será adotada a data de recebimento da referida 
solicitação (para cadastramento)e/ou entrega da garantia, seja por e-mail ou presencialmente. 
Conforme doutrina na Lei 8.666 de 1993, a garantia deverá ser entregue ao setor competente e 
este emitirá comprovante de prestação para que o licitante anexe a sua documentação de habili-
tação. É vedado apenas incluir a garantia de proposta dentro do envelope de documentação sem 
antes entregar ou enviar por meio eletrônico a referida garantia ao ORC, para que este emita o 
comprovante de prestação de garantia e o entregue ao referido licitante pelos meios que o próprio 
escolheu (presencialmente ou eletronicamente).  

Sertãozinho - PB, 23 de Junho de 2020
VALDEY JÚNIO XAVIER CARDOSO

Presidente da Comissão
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição da Patrulha Mecanizada para o Município de sertãozinho-PB, ITEM 

REMANESCENTE, CONVENIO nº 889893/2019. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00002/2020. DOTAÇÃO: RECURSO DE CONVENIO MAPA - PLATAFORMA + BRASIL nº 
889893/2019: 02.08.122.1003.2.2007.4.4.90.52.00 DO QDD 2019; QDD 2020: 02.08.20.608.2
008.1.019.4.4.90.52.00.00.00.00.1001; 02.08.20.608.2008.1.019.4.4.90.52.00.00.00.00.1510.
. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00075/2020 - 17.06.20 - LS TRACTOR ASAP COMERCIO DE 
MAQUINAS LTDA - R$ 183.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Equipamento (veículo 0km e outros) e Material Permanente para o Fundo 

municipal de Saúde do Município de Sertãozinho-Pb Proposta nº 11958.034000/1190-02, para assistir 
a Unidade de Saúde da Família PSF II - CNES: 3068234, CNPJ nº 01.612.771/0001-00, localizada 
no Sítio Guabiraba - Área Rural, CEP:58268-000. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00004/2020. DOTAÇÃO: Recursos : Equipamento e material permanente: 02.05.10.301.2017.1.028
.4.4.90.52.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2017.1.028.4.4.90.52.00.00.00.00.1214 02.05.10.301.20
17.1.028.4.4.90.52.00.00.00.00.1215 02.05.10.301.2017.1.030.4.4.90.52.00.00.00.00.1211 02.05.1
0.301.2017.1.030.4.4.90.52.00.00.00.00.1213 02.05.10.301.2017.1.030.4.4.90.52.00.00.00.00.1214 
02.05.10.301.2017.1.030.4.4.90.52.00.00.00.00.1215. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00073/2020 - 
17.06.20 - GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA - R$ 54.500,00; CT Nº 00074/2020 - 17.06.20 - M. 
PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI - R$ 28.260,20.

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

Pregão Eletrônico nº 006/2020
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o proce-

dimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aqui-
sição de equipamentos diversos para sistemas de câmeras, alarmes e prestação de serviços de 
instalação (mão de obra) destes sistemas, para atender as demandas das secretarias municipais 
da Prefeitura de São José de Piranhas-PB. Abertura das propostas: dia 9de Julho de 2020 às 
09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônicowww.tce.pb.gov.bree-mail: 
cplsaojosepiranhas@gmail.com.

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

Pregoeiro

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

Pregão Eletrônico nº 007/2020
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o proce-

dimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aqui-
sição de equipamento e material permanente para Unidade De Atenção Especializada em Saúde 
no Município de São José de Piranhas – PB. Abertura das propostas: dia 9de Julho de 2020 às 
13h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônicowww.tce.pb.gov.bree-mail: 
cplsaojosepiranhas@gmail.com.

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

Pregoeiro

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

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2020, que objetiva: Contratação 
de Empresa (s) Multimarcas Especializada para Fornecimento de Peças para manutenção dos 
veículos de Grande Porte, (Caminhões, Ônibus, tratores). Pertencente à Prefeitura Municipal de 
São Sebastião de Lagoa de Roça, Conforme Especificações Constantes no Edital e seus anexos; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GRAN PEÇAS COMERCIO 
E DIST. DE PREÇAS - R$ 172.745,55; O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - R$ 
163.124,41; SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 248.008,49.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 25 de Junho de 2020
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Getúlio Vargas, 40B - Centro - Santa Rita - PB, às 08:30 horas do dia 14 de Julho de 2020, por meio 
do site www.licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA, 
VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA, PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: 
https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais;www.tce.pb.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita - PB, 25 de Junho de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Getúlio Vargas, 40B - Centro - Santa Rita - PB, às 08:30 horas do dia 13 de Julho de 2020, 
por meio do site www.licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: REGISTRO 
DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Federal n° 10.024/19, e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/
categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita - PB, 25 de Junho de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Getúlio Vargas, 40B - Centro - Santa Rita - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Julho de 2020, por meio 
do site www.licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO 
DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM O FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO, 
MICRO PROCESSADO COM CHIP/VALES, UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COM-
BUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL/ETANOL, ÓLEO DIESEL), LUBRIFICANTES E DERIVADOS, 
PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro 
de 2019, e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais;www.tce.
pb.gov.br; www .licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita – PB, 25 de Junho de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

Tomada de Preços n° 003/2020
Processo nº 054/2020

Contratação de Empresa para Construção do Mercado Público do Heitel Santiago no Município 
de Santa Rita/PB.

O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
que na sessão de abertura da proposta, às 09:30 do dia 25 de junho de 2020, na sede da CPL,a 
empresa habilitada CMS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ 
12.059.469/0001-85, apresentou o valor de R$ 916.086,06 (novecentos e dezesseis mil, oitenta 
e seis reais e seis centavos), sendo considerada, portanto, vencedora do certame em epígrafe.

Santa Rita, 25 de junho de 2020.
Maria Neuma Dias 

Presidente - CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Eletrônico nº 00001/2020, para o dia 09 de 
Julho de 2020 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: site www.comprasgovernamen-
tais.gov.br. Motivo: correções no edital. Informações: Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: 
(083) 3363-1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 25 de Junho de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ

AVISO DE ADIAMENTO DE ABERTURA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Serra da Raiz-PB, por motivos 
de conveniência administrativa, torna público o ADIAMENTO, para a data do dia 30 de Junhode 
2020, às 09:00hs, a abertura das Proposta de Preços,que seria realizada no dia 26 de Junho 
de 2020, relativas a Tomada de Preços de nº 00004/2020, Contratação de empresa do ramo da 
Construção Civil, para executar os serviços de Construção de uma Escola com 04 (quatro) Salas 
de Aula neste município. Maiores informações, procurar a Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço na sala de Licitações, localizada no Largo da Matriz, 60, centro, no horário de 07:00h às 
13:00h, no endereço supramencionado.

Serra da Raiz(PB), 25 de Junho de 2020.
JANIEL ANIZIO DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020
A Prefeitura Municipal de Serra da Raiz, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, a Interposição de Recurso por parte das empresas: 
COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ sob o nº 09.084.396/0001-77,EKS CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob o nº 02.750.635/0001-31 e MONTBRAVO CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, CNPJ sob o nº 20.010.332/0001-64, contra o resultado de 
habilitação, daTomada de Preços de n° 00004/2020, para que os interessados tomem conhecimento. 
Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço Largo da Matriz, 60, 
Centro – Serra da Raiz-PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas.

Serra da Raiz-PB, 25 de Junhode 2020.
JANIEL ANIZIO DOS SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃODEPESSOAJURÍDICAESPECIALIZADANORAMOPERTINEN-
TEPARAPRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE FORMA CONTÍNUA. LICI-
TANTESHABILITADOS: 1) TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ 
N. 30.831.191/0001-02, 2) PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA, CNPJ N.28.805.761/0001-04, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a 
sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 03/07/2020, 
às 09:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente 
do Seridó - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3388-1041. 
E-mail: pmsvslicitacao@gmail.com. 

São Vicente do Seridó - PB, 25 de Junho de 2020
ARTUR CORDEIRO DE LIMA

Presidente da Comissão
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO
PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

A Prefeitura do Município de São Vicente do Seridó, PB, através de sua Comissão Permanente 
de Licitação-CPL, torna público, que fará realizar em sua sede na Av. Senador Ruy Carneiro, nº 
355, Centro, são Vicente do Seridó – PB, às 08h00min do dia 02 (segundo) dia de Julho de 2020, a 
abertura dos envelopes de habilitação na modalidade Tomada de Preços n° 005/2020, cujo objetivo 
e a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE 
ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ/PB, para 
maiores informações pelo telefone (83) 986988165. 

São Vicente do Seridó - PB, 25 de Junho de 2020
ARTUR CORDEIRO DE LIMA

Presidente da Comissão
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO 
SERIDÓ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LICITANTES HABILITADOS: 1) PRIMEE CONS-
TRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP, CNPJ N. 20.949.329/0001-00, 2) SOMOS 
CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ N.30.042.630/0001-03, 3) LEONALDO CANDIDO DE SOUTO 
EIRELI, CNPJ 24.863.266/0001-26 E 4) F. A. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ N. 
10.872.280/0001-81, LICITANTES DESABILITADAS: 5) TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, 
PRÉ – MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N. 21.933.413/0001-07, por não atender o item 
do Edital 6.6.Comprovação de garantia, 6) TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, 
CNPJ N. 15.034.271/0001-35 DESABILITA POR NÃO ATENDER O ITEM: 6.6.Comprovação de 
garantia. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
03/07/2020, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro 
- São Vicente do Seridó - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3388-1041. E-mail: pmsvslicitacao@gmail.com. 

São Vicente do Seridó - PB, 25 de Junho de 2020
ARTUR CORDEIRO DE LIMA

Presidente da Comissão
 

 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019
Registro CGE Nº 20-00151-3         

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS  Nº 04/2019, que após análise detalhada 
nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera 
habilitadas as Empresas: EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME; DIRETRIX ENGENHARIA 
EIRELLI; CASTRO & ROCHA LTDA, BKL CONSTRUÇÕES LTDA , FGTECH INSTALAÇÕES E 
MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA, EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA e LINK ENGENHARIA 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e inabilitada a Empresa: NV CONSTRUÇÕES EIRELI: por não 
cumprir o exigido no edital nos itens 10.5.subitem 10.5.1 “b” (não apresentou atestado técnico 
operacional para Obras de Iluminação Pública de Características Similares ao Objeto da Licitação)  
e “c” (não comprovou possuir em seu quadro permanente, Engenheiro detentor de acervo para 
Obras de Iluminação Pública de Características Similares ao Objeto da Licitação)

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
Informamos aos senhores licitantes, em caso de recurso, que o protocolo do DER/PB encontra-se 

aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 12:00 horas.
João Pessoa, 25 de junho de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

FESPM/PB–CAPITULO - V DO PROCESSO ELETORAL DA DIRETORIA EXECUTIVO 
E DO CONSELHO FISCAL
EDITAL DE ELEIÇÃO 2020.

A FESPM/PB –Federação dos Servidores Públicos Municipais no Estado da Paraíba, localizado 
na AV. Gouveia Nobrega 32, sala D - Roger, através dasenhora Presidenta, convoca os sindicatos 
filiados: SINTRAM, SINSPUMSC, SINDISCONDE, SINSERMAN, SINSMANSSELAR a indicarem 
os Membros do Conselho de Representantes para Assembleia Geral Especifica de Eleição de 
acordo com o estatutopara tornar público o Processo Eleitoral e escolha da Comissão Eleitoral, 
de acordo com o Artigo 37 § 1do Estatuto. A Assembleia ocorrerá no dia 30de junho 2020na av. 
Gouveia Nóbrega, 32 – Roger, sede da entidade, no horário das 09:00h em primeira convocação e 
as 09:30h em segunda convocação com qualquer número de representantes.

Presidente e Diretoria

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

(IN/DREI Nº 79, DE 14/04/2020)
O Presidente da UNIMED PARAÍBA – FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 

TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA 
os Delegados de suas Federadas, em número de 05 (cinco), a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária Digital, que se realizará por meio do aplicativoMeet/Google no próximo dia 10 de julho 
de 2020 (Sexta-feira), às 08h00, em primeira convocação, com a presença de dois terços (2/3) das 
Federadas, em condições de votar; às 09h00,  em segunda convocação, metade e mais uma das 
Federadas; ou às 10h00, em terceira e última convocação, com qualquer número de federadas, 
para deliberarem sobre a seguinte: 

ORDEM DO DIA
1) Apreciação do Relatório de Atividades, Balanço Geral e Demonstrativo de Saldos e Perdas 

acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao Exer-
cício de 2019;

2) Destinação das sobras do exercício 2019;
3) Apresentação e apreciação do Plano de Trabalho de 2019 e quadriênio 2016-2019;
4) Fixação da Remuneração da Diretoria Executiva e Cédula de Presença dos Membros dos 

Conselhos Executivo, Deliberativo e Fiscal;
5) Eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo quadriênio, e do Conselho 

Fiscal, para o exercício 2020.
João Pessoa, 26 de junho de 2020.

DEMÓSTENES PAREDES CUNHA LIMA
Presidente

AVISOS:
1) A AGO será realizada por meio digital através do aplicativoMeet/Google, nos termos da IN/

DREI nº 79, de 14/04/2020;
2) O link de acesso à sala virtual da AGO será enviado com antecedência para os e-mails dos 

diretores das filiadas, que deverão através do mesmo sistema fazer a indicação do delegado que 
irá representar a cooperativa, enviando as credenciais pertinentes;

3) O representante ou delegado cadastrado da filiada que acessar a sala virtual da AGO estará 
automaticamente registrando a sua presença no conclave, podendo se manifestar verbalmente ou por 
escrito via chat, sendo garantida a sua plena participação e votação nas matérias constantes da pauta;

4) A inscrição das chapas concorrentes ao Conselho de Administração, na forma do art. 45, 
do estatuto social, far-se-á entre a data da publicação deste edital e até 07 (sete) dias antes da 
realização da AGO, através do e-mail secretaria@unimedpb.com.br

5) A AGO será gravada eletronicamente, podendo a gravação ser solicitada pelas autoridades 
reguladoras ou por qualquer associado, mediante requerimento formal.

ALLIANCE WELLINGTON BARRETO CONSTRUCOES SPE LTDA– CNPJ/CPF Nº12.081.895/0001-
15, torna público que requereu à SEMAN – Secretária de Meio Ambiente, a Licença de Operação, 
para o Mansões Wellington Barreto, situado na Avenida João Cirilo da Silva, s/n, CEP: 58033-
455Cabo Branco - João Pessoa.

FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NO ESTADO DA 
PARAÍBA – FEEBPB - CNPJ: 09.155.060/0001-58 - COD. SINDICAL: 000.006.221.00000-2 – EDITAL 
DE AVISO DE CHAPA ELEITA – PREZADOS: Em cumprimento ao disposto no parágrafo 2.º do Art. 
532 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT faço saber que a Chapa eleita no pleito realizado 
por esta Federação, no dia 22/06/2020, através de Votação Eletrônica Virtual, com link elaborado 
no Google Form e disponibilizado pelo Whatsapp com o Conselho de Delegados Representantes 
das entidades sindicais filiadas a esta entidade federativa, foi a seguinte: CHAPA NÚMERO 01 - 
Wilton Pereira Dias, Antonio Telmi Dantas Nobre, Geraldo Martins Milhomem, Elderberg de Araújo 
Souza, Anízio Borba Cavalcanti, Jobson Ferraz de Lima Costa, Gervásio Martins Tomaz, Mara Rúbia 
Rodrigues Dias, José Benedito Gomes, José Carlos Xavier da Costa, Edvan José Calado, Cristiane 
Araújo Fraga Rodrigues, Adaneu Bezerra de Sousa, Josemar de Oliveira Gouveia, Severino Cor-
deiro Filho, Ana Carolina Bezerra da Silva, José Ivan Pires Diniz, Sérgio Ricardo Bezerra de Farias, 
Stéfano Luiz Ribeiro de Mendonça, Israel Vilar Neto, Jonas Pereira Neves Filho, Ulisses Castor de 
Vasconcelos, Joseni Alexandre da Costa, Nicodemos Ferreira de Souza, Josivaldo Paes da Silva, 
Vicente de Paula de Castro Gomes, Jairo de Oliveira Barros, Alexandre Veloso de Alburquerque, 
Maria Aparecida Gomes Meira, George Gomes Belo, Josivaldo Ribeiro da Silva, Núbia Maria Oliveira 
dos Santos, Edgley Lima Cordeiro, Jaidê Miranda de Araújo, Kleber Eduardo de Nogueira Farias, 
José Damaci de Lucena Júnior, Josélio Ramos e Francisco José Fernandes Saraiva. João Pessoa 
(PB), 22 de junho de 2020. Wilton Pereira Dias - Presidente.
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