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Para governador, próximos 
15 dias serão os mais difíceis
Em live, João Azevêdo avalia que lockdown pode ser uma saída se taxa de isolamento continuar caindo. Página 13
Foto: Rebeca Carvalho/Secom-PB

Estado investe R$ 7 milhões para criar 300 novos 
leitos em João Pessoa e Campina Grande. Página 8

Auxílio Emergencial: em todo o país, mais de 
12 mihões deverão refazer o cadastro. Página 17

Aldir Blanc morre em decorrência da covid-19: paraibanos falam 
sobre o legado do autor de ‘O bêbado e a equilibrista’. Página 9
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Bolsonaro nomeia secretário 
da Abin para direção da PF

FPF admite retomar jogos 
do Estadual em junho

Posse de Rolando Alexandre de Souza ocorre 
após o Supremo Tribunal Federal barrar a indicação 
de Ramagem para o cargo.  Página 14

Presidente da Federação, Michele Ramalho volta 
a se reunir com os dirigentes de clubes esta 
semana para tratar do assunto.  Página 16

Esportes

Opinião

“-É nas horas  difíceis que o homem cresce 
e amadurece. É no enfrentamento das 
dificuldades que conhecemos os nossos 
limites e a nossa capacidade de reação. 
É no ostracismo que descobrimos a 
dimensão daquilo que realmente somos 
e do que construímos, disse, certa vez, o 
dr. Abelardo de Araújo Jurema”.  Página 2

Reflexões sobre 
a pandemia

Abelardo Jurema Filho
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NA PARAÍBA

A crise em números
MORTES

NO BRASIL MORTES

NO MUNDO

MORTES

1.361
105.222

3.529.408

85
7.288

248.025
*Dados confirmados até as 21h de ontem

CASOS

CASOS

CASOS

CCJ da Assembleia realiza, hoje, a primeira de uma série de 
reuniões para apreciar matérias relativas à covid. Página 3

Transparência: Fazenda divulga relatório e 
constata queda na arrecadação em abril. Página 3

Fo
to

: M
ar

cu
s 

A
nt

ôn
iu

s

Prefeitura fecha 
orla de João Pessoa
Decreto que visa manter o isolamento social e evitar aglomerações também atinge os parques 
Parahyba e Lagoa. Determinação é válida até 18 deste mês e multa chega a R$ 2 mil. Página 5

No início da noite de ontem, João Azevêdo fez 
um balanço das ações do Governo no combate à 
covid-19 e respondeu às dúvidas de internautas

Brasil-Mundo



Ao longo da História, todos os países, de todos os continentes, em 
maior ou menor grau, entraram e saíram de diferentes crises. A Humani-
dade, às voltas com suas contradições, prosseguiu seu caminho rumo a 
um destino até hoje ignorado, descontando-se, obviamente, as projeções 
mais ou menos otimistas feitas pelos pensadores da arte, da ciência, da  
religião, da filosofia etc.

 O Brasil, de certeza - pelo viés deste determinismo histórico, aqui 
arguido -, também sairá da atual crise - ao que tudo indica, desencadeada 
não por humanos, mas pela natureza, caso do novo coronavírus. Quando 
e como sairá o País desta situação, isso é impossível prever. O que se pode 
dizer é que dias ainda mais difíceis estão por vir, levando-se em conta as 
circunstâncias.

 E que circunstâncias seriam essas? As de uma conjuntura de cri-
se tripartite. Tem-se um vírus que contamina milhares de pessoas, ceifa 
centenas de vida e colapsa os sistemas de saúde. Some-se a esta grave 
perturbação as não menos terríveis consequências econômicas da pan-
demia. E, por último, porém não menos devastadores, os ataques contra 
as instituições democráticas do País.

 Neste momento, portanto, tudo é incerteza, no horizonte social da 
Nação brasileira. Não se sabe quantas pessoas serão contaminadas pelo 
coronavírus, quantas vidas ele ainda irá consumir e quais os tipos de 
sequelas que irá deixar naquelas que, aparentemente, se “curaram” da 
doença. Do ponto de vista econômico, também não se pode mensurar a 
real extensão social da crise.

Não bastassem o dramático quadro sanitário e o não menos preo-
cupante contexto financeiro, para dizer o mínimo, trata o presidente da 
República de esticar ainda mais a corda, na qual vem se equilibrando, a 
duras penas, a vida institucional do País, ao incitar a população à desobe-
diência civil - no que concerne ao isolamento social – e a clamar por uma 
intervenção militar.

Teria chegado a hora das Forças Armadas saírem às ruas? Sim, mas 
exclusivamente para auxiliar a sociedade a debelar a pandemia de coro-
navírus. Por conseguinte, os militares teriam outro importante papel a 
cumprir, neste momento delicado da vida nacional: proteger as institui-
ções que lastreiam o Estado Democrático de Direito, incluindo elas pró-
prias e a imprensa.
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A dor que ensina

  As restrições impostas à  
sociedade fizeram com que 

redescobríssemos os prazeres mais 
simples que a vida oferece   

Artigo  Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

“Essa medida vai preservar vi-
das. A gente não pode esperar 
mais para tomar essa decisão. 
É preciso achatar a curva [da 
pandemia], desacelerar o nú-
mero de casos”, argumentou 
Panta. “As pessoas não podem 
fazer passeio aleatório, sair às 
ruas sem nenhuma necessida-
de”, disse. De acordo com o úl-
timo boletim, a cidade tem 111 
casos de covid-19.  

“Medida vai preservar vidas”
“É uma medida mais extrema 
nesse contexto de comba-
te à pandemia”, disse Panta, 
ontem, em entrevista. Caso 
a decisão seja adotada, a 
entrada e a saída de carros 
serão controladas de modo 
rigoroso e todos os serviços 
não essenciais ficarão proibi-
dos de funcionar, assim como 
a aglomeração de pessoas 
em locais públicos.

E por falar em medidas extremadas, 
o prefeito de Santa Rita, Emerson 
Panta (PSDB), anunciou que pre-
tende isolar a cidade – o chamado 
lockdown – depois que os casos de 
covid-19 dispararam na cidade. On-
tem, ele disse que informou a de-
cisão ao governador João Azevêdo 
(Cidadania), “por que é imprescindí-
vel o apoio do governo para decre-
tar o lockdown”.

Lockdown eM santa rita

FechaMento de acesso a praias e parques:
Medida radicaL diante de situação extreMa

controLe Mais rigoroso

Situações extremas merecem decisões extremas. A decisão do prefeito de João Pessoa, Luciano 
Cartaxo (foto), de fechar o acesso às praias, ao calçadão das avenidas em faixas de beira-mar 

e aos parques Solon de Lucena e Parque Parahyba se encaixa, à perfeição, nessa expressão 
– o decreto está publicado em edição extraordinária do Semanário Oficial do município. 
Há quem critique, nas redes sociais, a medida anunciada ontem pelo gestor municipal, 
argumentando ser uma medida extremada. Ora, o que valida a decisão do prefeito é, jus-
tamente, a excepcionalidade do ato, como medida última para restringir a aglomeração de 
pessoas em áreas públicas, face ao crescimento dos casos de covid-19 no município – em 
João Pessoa, a propagação do coronavírus vem ocorrendo de modo acelerado, por que, 

entre outros motivos, ainda há pessoas que não obedecem às recomendações relaciona-
das ao isolamento social. Como registra o Artigo 1º do decreto municipal, a medida 

tem “o único objetivo de resguardar o interesse da coletividade na prevenção do 
contágio e no combate à propagação do coronavírus”. Algo superior a 70% das 
pessoas em isolamento é o recomendável para evitar a propagação da doen-
ça. O percentual de adesão atual é bem inferior: 43%.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O que revelará as conversas registradas no 
celular de Sérgio Moro, que foram copiadas 
pela Polícia Federal? – Moro prestou depoi-
mento no sábado, na sede da PF, no Paraná. 
O período das conversas é justamente o dos 
últimos 15 dias, no auge dos atritos entre o 
ex-ministro e presidente Jair Bolsonaro. Moro 
confirmou que o presidente queria interferir 
nas investigações da PF.  

o que reveLará o ceLuLar
de Moro, periciado peLa pF?

diáLogo entre gestores

“não está aderindo”

Do procurador do Estado, Fábio Andrade, no 
programa Rede Verdade, da Arapuan, referin-
do-se à decisão do prefeito Luciano Cartaxo 
de fechar as praias e os parques da cidade: 
“Esperamos que o prefeito venha discutir so-
bre esse assunto com o governador. Quanto 
mais diálogo houver, mas chances haverão 
das medidas se tornarem realidades”.   

A propósito do lockdown, a medida foi defendida pelo 
secretário estadual de Saúde, numa live da Câmara 
Municipal de João Pessoa, ontem: “A população não 
está aderindo ao isolamento social como deveria. Es-
tamos com 43% de adesão, quando deveríamos estar 
como mais de 70% para evitar o colapso de nossa rede 
hospitalar. É possível salvar vidas com o lockdown”.  

Duramente atingido por um dos reveses da vida, obrigado a amargar qua-
tro longos anos de um exílio em Lima, longe da família, dos amigos e do seu 
país, meu pai jamais se queixou da adversidade que enfrentou com bravura e 
confiança. Não sucumbiu diante dos fatos nem se resignou a eles. Nunca pro-
curou culpados para a sua amargura e retirou dessa experiência uma impor-
tante lição que procuro aplicar em todos os meus momentos de vicissitudes.

- É nas horas  difíceis que o homem cresce e amadurece. É no enfrenta-
mento das dificuldades que conhecemos os nossos limites e a nossa capaci-
dade de reação. É no ostracismo que descobrimos a dimensão daquilo que 
realmente somos e do que construímos, disse, certa vez, o dr. Abelardo de 
Araújo Jurema, numa das muitas histórias que reuniu nos muitos livros que 
publicou.

Ministro da Justiça de um governo legalmente constituído, considerado 
um dos homens mais importantes da República, do dia para a noite foi apeado 
do Poder e estava vendendo charutos para 
sobreviver.  Numa ocasião, sem dinheiro 
para saldar um compromisso importante, 
chegou macambúzio ao bar que costuma-
va frequentar. Ao vê-lo triste e preocupa-
do, o empresário peruano Samuel Ganapo-
lo, a quem mal conhecia, sacou um talão 
de cheques do bolso, preencheu-o com a 
quantia necessária para saldar o emprés-
timo e o provocou: “Vá agora mesmo ao banco, pague o que deve e volte para 
contar as suas histórias”.

Realmente, não há mal que sempre dure. E é nas adversidades e carências  
que descobrimos a solidariedade humana; o sentido da vida; e passamos a nos 
comportar com mais amadurecimento, deixando fluir sentimentos generosos 
e altruístas. Também o meu pai, que regressou ao Brasil depois de sofrer mo-
mentos de solidão e angústia, vivendo num país estranho, de idioma e costu-
mes diferentes, jamais se queixou daquela amarga experiência, retirando dela 
os ensinamentos que fortaleceram a sua personalidade e o seu espírito.

São histórias que recordo agora nesses tempos de coronavírus, de isola-
mento social, de recolhimento, de ref lexão e de sacrifícios. Tenho absoluta 
certeza que o Brasil sairá engrandecido desse episódio. As restrições impos-
tas à sociedade fizeram com que redescobríssemos os prazeres mais simples 
que a vida oferece, como ficar em casa com a família; de conviver  com os 
filhos e netos; ler e escutar uma boa música, além de deixar af lorar atitudes 
nobres como a doação, a generosidade e o desejo de ajudar aos que conosco 
compartilham dessa tormenta.

Acredito que, depois de tudo isso, o mundo jamais será o mesmo. A  pan-
demia  vai  transformar as pessoas, tornando-as menos egoístas, mais aten-
ciosas  em suas relações e mais preocupadas com os seus semelhantes. O 
coronavírus  há de nos deixar preciosas lições de amor, fraternidade, humil-
dade e compaixão.
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Boletim semanal da Sefaz aponta redução de 11% nas receitas provenientes de ICMS, IPVA e ITCD em abril

A arrecadação dos im-
postos estaduais (ICMS, IPVA e 
ITCD), diminuíram na Paraíba, 
devido aos impactos econômi-
cos causados pela pandemia da 
covid-19. No início de março, a 
receita dos três tributos crescia, 
em média, 7,34%, mas ocorreu 
uma desaceleração com o início 
do isolamento social. Terminan-
do o mês com alta de apenas 
1,23% em comparação com o 
mesmo período do ano anterior. 
Já em abril, do dia 1º ao dia 24, a 
arrecadação obteve uma queda 
que chegou a -11%. Esses nú-
meros fazem parte do “Boletim 
da Sefaz-PB dos Impactos da co-
vid-19”, de publicação semanal. 

O Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) é o que causa mais im-
pactos na receita do Estado, já 
que é responsável por 93% da 
arrecadação. Mesmo com um 
aumento desacelerado, apresen-
tou um crescimento de 2,86% 
no mês de março. Já em abril (do 
dia 1º ao 24), ocorreu uma que-
da de -8,58% na arrecadação do 
imposto, em comparação com o 
mesmo período do ano anterior. 

Há muitos motivos para 
a redução. Entre eles, está a 
queda na arrecadação da In-
dústria (-31,11%)  e do Varejo 
(-25,07%), dois setores que 
concentram 36% da receita do 
ICMS. Outros segmentos tam-
bém contribuíram com a queda, 
como o agronegócio (-53,58%); 
bares, restaurantes, lanchonetes 
fornecedores de comida e simi-
lares (-47,79%); comunicação 

(-17, 12%); serviços de dívida 
ativa (-16,02%); e transportes 
(-13,33%). 

Por outro lado, alguns seto-
res apresentaram alta na arreca-
dação de ICMS. Entre eles estão 
os atacadistas (11,98%), com-
bustíveis e lubrificantes (4,84%) 
e energia elétrica (0,23%). 

A contribuição do Impos-
to sobre a Transmissão “Causa 
Mortis” e Doação de Quaisquer 
Bens ou Direitos (ITCD), que 
participa com 5% na Receita Es-
tadual, cresceu 25,8% em mar-
ço, enquanto o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos  Auto-
motores (IPVA) caiu -19,90%, 
em comparação com o mesmo 
período do ano passado. Já em 
abril, tanto o ITCD quanto o 
IPVA  tiveram uma forte queda 
de -77,18% e -63,16%, respec-
tivamente. 

Emissão 
O boletim também analisou 

o comportamento da quantida-
de de emissão de documentos 
fiscais (Nota Fiscal Eletrônica - 
NF-e e Nota Fiscal Eletrônica ao 
Consumidor NFC-e). No período 
pré-decreto (1º a 20 de março), 
a emissão de notas fiscais regis-
trou uma alta de 9,45%. Já entre 
os dias 21 e 31 de março, com o 
início do decreto de isolamen-
to social, ocorreu uma retração 
de -27,92%. No acumulado de 
todo o mês a queda média foi de 
-4,02% na emissão de documen-
tos fiscais, influenciada pela bai-
xa movimentação das empresas.  
Em abril, a queda na emissão de 
notas fiscais eletrônicas chegou a 
28,99%. Os setores que influen-
ciaram nessa retração foram 

Iluska Cavalcante 
Especial para A União

Dina Melo 
dinapereirademelo@gmail.com 

Cai arrecadação de impostos 
estaduais devido à covid-19

Videolaringoscópio

HULW recebe novos equipamentos 
médicos para o combate à covid-19

A Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital 
Universitário Lauro Wan-
derley, na Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
recebeu ontem, quatro no-
vos equipamentos médicos 
para o combate à covid-19. 
Trata-se do videolaringos-
cópio, um aparelho que, 
como novidade, foi impres-
so em três dimensões pelo 
Laboratório de Fabricação 
Digital (FabLab) do Centro 
de Energias Alternativas e 
Renováveis (Cear) da UFPB.  

A entrega foi feita pela 
reitora, Margareth Diniz, 
e pelo coordenador do Fa-
bLab, o professor de Enge-
nharia Elétrica Euler Ma-
cedo, durante inauguração 
dos 14 leitos destinados ao 
tratamento dos pacientes 
adultos com sintomas mais 
graves do novo coronaví-
rus. 

“Esta é uma ação pio-
neira na capital que vai 
fazer grande diferença no 
enfrentamento ao corona-
vírus e assistirá pacientes 
com outras patologias”, dis-
se a reitora.

Fabricado em material 

A Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação 
(CCJ) da Assembleia Legis-
lativa realiza hoje a primeira 
de uma série de reuniões re-
motas que está agendando 
para todo o período de pan-
demia. A reunião terá início 
às 10h e vai apreciar e apro-
var matérias exclusivamente 
dedicadas a novas ações de 
combate à covid-19.

De acordo com a presi-
dente da comissão, deputa-
da estadual Pollyana Dutra 
(PSB), a previsão é de que, a 
partir de hoje, como aconte-
cia nos períodos normais de 
trabalho, a CCJ passe, mes-
mo que de forma remota, 
a se reunir semanalmente 
enquanto durar o período 
de combate à pandemia do 
coronavírus. A reunião será 
transmitida simultanea-
mente pelos canais de tevê, 
do YouTube e do Facebook 
da ALPB.

Sem essa efetividade, 
segundo a deputada, algu-
mas pautas mais complexas 
terminam se acumulando. 
“Algumas matérias não vi-
nham sendo incluídas nas 
votações das sessões ex-
traordinárias e não pode-
mos permitir que isso con-
tinue por falta de apreciação 
prévia da comissão”, disse.

“Temos inúmeras ma-
térias de extremo interesse 
que estavam com a votação 
pendente porque necessita-
vam da apreciação mais de-
talhada da nossa comissão. 
Precisamos verificar consti-
tucionalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa para, 
então, proporcionar posi-
cionamentos mais claros na 
apreciação do plenário”, ex-
plicou Pollyana.

Diante dessa situação, 
verificou-se a necessidade 
de a CCJ fazer reuniões se-
manais mesmo que de for-
ma remota, para, com isso, 
evitar que os trabalhos de 
plenário sejam prejudicados 
ou com menos produção. 
“Nosso objetivo é adotar 
um ritmo de trabalho que 
não provoque acumulação 
nenhuma de matérias, espe-
cialmente de matérias que 
tratam das ações de comba-
te à pandemia do coronaví-
rus”, concluiu.

CCJ avalia projetos sobre 
a pandemia hoje na ALPB

sintético, o videolaringos-
cópio serve para a reali-
zação de videolaringosco-
pias, exames que atestam a 
saúde da porção mais alta 
das vias aéreas (nariz, la-
ringe e faringe). Inserido 
na boca do paciente, per-
mite que a sua cânula des-
ça até a traqueia e forneça 
imagens, projetadas num 
monitor ou mesmo no ce-
lular do médico. “É possí-
vel acoplar uma câmera de 
baixo custo na extremida-
de dos fios para percorrer 
os demais órgãos”, explica 
Macedo.

Ele adianta não existir 
intenção de patentear por 
ora o equipamento: “Desde 
o início da pandemia, for-
mou-se uma grande rede 
colaborativa entre os pes-
quisadores da universidade 
visando a construir solu-
ções tecnológicas e acessí-
veis na corrida contra o 
avanço local dos casos”. 

Se houver necessida-
de, mais quatro videola-
ringoscópios serão produ-
zidos e distribuídos para o 
HU, o engenheiro assegura, 
visto que o Cear conta com 
três impressoras 3D e o 
processo de impressão de 
cada videolaringoscópio 

Foto: Secom/JPImunização

PMJP antecipa terceira fase 
da vacinação contra a gripe

A Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP), antecipa 
a terceira fase da Campanha 
Nacional de Vacinação contra 
a Influenza para hoje. A Secre-
taria Municipal de Saúde vem 
batendo recordes de vacinação, 
tendo imunizado mais de 140 
mil pessoas na primeira e se-
gunda fase da campanha. Estão 
disponíveis 68 ginásios de es-
colas municipais e três pontos 
de ‘drive thru’, localizados no 
Parque da Bica e nos estaciona-
mentos dos Shoppings Manaíra 
e Mangabeira. O atendimento 
nos ginásios será das 12h às 

16h. No ‘drive thru’, a vacinação 
acontece das 8h às 16h. 

Esta terceira fase está di-
vidida em duas etapas pelo Mi-
nistério da Saúde, sendo o pri-
meiro grupo a ser imunizado o 
de crianças com idade de seis 
meses a menores de seis anos; 
pessoas com deficiência e ges-
tantes, e puérperas até 45 dias. 
Na segunda etapa da terceira 
fase serão imunizados adultos 
de 55 a 59 anos de idade e pro-
fessores das escolas públicas 
e privadas. O calendário da 
segunda etapa será divulgado 
posteriormente.

A Prefeitura inova ao dar 
uma atenção especial para as 
pessoas com deficiência, que 
serão imunizadas em casa. “A 
equipe multidisciplinar irá 
fazer a vacinação domiciliar 
das pessoas com deficiência 
que já são atendidas na rede 
municipal de saúde”, explica 
Fernando Virgolino, chefe 
de Imunização da SMS. Além 
da vacinação, será entregue 
para eles um kit de comba-
te à covid-19 contendo duas 
máscaras, um frasco de ál-
cool 70 em gel e um sabonete 
líquido.

Através do QR Code acima, 
acesse o boletim da Sefaz

toma quatro horas. Du-
zentos e quarenta proteto-
res faciais também foram 
distribuídos ao Centro de 
Ciências da Saúde (CCS) e 

70 ao Centro de Referência 
em Atenção à Saúde (Cras) 
da instituição – todos tam-
bém impressos em três di-
mensões.

Ademilson José
ademilsonn2019jose@gmail.com

A reunião da CCJ 
será transmitida 

na manhã de hoje 
pelos canais de TV, 
do YouTube e do 

Facebook da ALPB.

Nova fase da campanha também terá, em João Pessoa, os pontos de atendimento em sistema de ‘drive thru’

Videolaringoscópio foi feito pelo Laboratório de Fabricação Digital da UFPB

Foto: Ascom/HU

os de combustíveis (-41,43%); 
industriais (-38,32%); vare-
jistas (-23,26%); e atacadistas 
(-20,96%). 

Sobre o Boletim
O Boletim  da Secretaria do 

Estado da Fazenda (Sefaz-PB) é 
um acompanhamento e avalia-
ção dos impactos econômicos e 
de gestão fiscal provocados pela 
pandemia e tem o objetivo de 
obter mais informações e aná-
lises para tomar decisões mais 
assertivas contra a crise. Sua 
primeira publicação ocorreu 
no último domingo e pretende 
trazer análises semanais sobre 
a situação econômica do Estado. 

A produção do ‘Boletim 
da Sefaz-PB dos Impactos da 
Covid-19’ envolve a Gerência 
Operacional de Informações 
Econômico-Fiscais (Goief); a 
Gerência Executiva de Arreca-
dação e de Informações Fiscais 
(Geaif); a Gerência de Planeja-
mento; a Gerência de Tecnologia 
da Informação (GTI), a Escola 
de Administração Tributária 
(ESAT) da Secretaria de Estado 
da Fazenda, além da Assessoria 
de Imprensa da Sefaz-PB.



Governador João Azevêdo sanciona lei que assegura o fornecimento de cestas básicas para estudantes da rede pública

O governador João Aze-
vêdo anunciou ontem, durante 
transmissão ao vivo em suas 
redes sociais, que sancionou 
uma lei que irá assegurar o 
fornecimento de cestas básicas 
para alunos da rede pública 
estadual. Na ocasião, o chefe 
do Executivo estadual fez um 
balanço das ações de comba-
te ao coronavírus no Estado 
e reforçou a importância do 
isolamento social para evitar 
uma maior propagação da 
doença. A Paraíba registra, até 
o momento, 1.361 casos confir-
mados da covid-19,  85 óbitos 
e uma ocupação de 49% dos 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e 28% dos lei-
tos de enfermaria.

“Essa é uma doença que 
não tem remédio, não tem va-
cina, sendo o isolamento social 
o melhor remédio e, quando 
houver necessidade efetiva de 
sair de casa, que seja usando 
máscaras. Nós estamos diante 
de um momento muito difícil, 
as duas próximas semanas se-
rão de maior contágio do vírus 
na Paraíba e para que a gente 
possa manter os serviços de 
saúde para atender as pessoas 
da melhor maneira possível, 
precisamos da cooperação de 
todos”, observou o governador.

João Azevêdo fez uma ava-

liação positiva do sistema im-
plantado na Rede Estadual de 
Ensino, devido à suspensão das 
aulas presenciais. De acordo 
com ele, 99,2% das escolas já 
tiveram o tema do plano estra-
tégico implantados; 99,4% das 
escolas já receberam os guias 
pedagógicos; 90% dos profes-
sores já participaram dos trei-
namentos e já estão engajados 
nas atividades, utilizando as 
ferramentas disponibilizadas. 
“Além das redes sociais, esta-
mos utilizando a ferramenta 
do Google Classroom, que já 
está sendo usada por 86% dos 
alunos,  permitindo que os pro-
fessores criem uma relação do 
ensino à distância a partir de 
uma tecnologia diferente e que 
tem dado resultados”, falou.

Em relação à distribuição 
das cestas básicas, uma logísti-
ca será montada pela Secreta-
ria da Educação para assegurar 
a entrega dos produtos aos 
alunos. “Nós vamos fazer a en-
trega neste mês e no próximo e 
estamos discutindo a logística 
de como essa ação será execu-
tada. Recebemos esse projeto 
da Assembleia Legislativa e 
amanhã será publicado no Diá-
rio Oficial do Estado”, explicou.

Máscaras
O Governo do Estado au-

torizou a aquisição de quase 
três milhões de máscaras reuti-
lizáveis que serão distribuídas 
com a população. De acordo 
com o governador João Azevê-
do, inicialmente, as máscaras 
serão destinadas às pessoas 
que ocupam filas de bancos 
para receber o auxílio emer-
gencial ou recursos do Bolsa 
Família. Logo após, a distri-
buição será ampliada para as 
demais pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.

Para evitar contamina-
ções nas filas que estão sendo 
formadas na parte externa das 
agências bancárias, o Governo 
do Estado, em parceria com a 
Prefeitura de João Pessoa e os 
bancos, também irá isolar vias, 
marcar espaços no chão e ar-
mar tendas para evitar a trans-
missão do coronavírus nessas 
localidades.

Testes rápidos 
Segundo João Azevêdo, 

cerca de 100 mil testes rápidos 
comprados pela gestão esta-
dual deverão chegar à Paraíba 
esta semana. Das 310 mil uni-
dades adquiridas pela gestão 
estadual, 20 mil já foram distri-
buídas com os municípios para 
serem aplicadas na população. 

Estado garante alimentação 
de alunos durante pandemia
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A lavagem correta das mãos é um dos aspectos mais importantes na prevenção de doenças como a covid-19

Foto: MInistério da Saúde

Cuidando da saúde

Hoje é o Dia Mundial da 
Higienização das Mãos

O dia 5 de maio é consi-
derado, no Brasil, como o Dia 
Nacional do Uso Racional de 
Medicamentos e, no mundo, 
hoje também é o Dia Mundial 
de Higienização das Mãos. 
Em tempos de pandemia do 
novo coronavírus, causador 
da covid-19, as duas datas se 
tornam ainda mais simbólicas 
devido ao fato de que elas re-
presentam os principais cui-
dados que as pessoas devem 
ter com relação à doença.

A higienização das mãos 
é uma das principais precau-
ções contra a covid-19. É com 
água e sabão ou álcool em gel 
70% que a sociedade tem se 
cuidado e evitado contágio 
pelo novo coronavírus. Mas, 
uma higienização correta não 
evita somente isso. Segundo a 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, a Anvisa, “a higiene 

das mãos é a principal ação 
para reduzir a transmissão de 
infecções e microrganismos 
resistentes”.

Telma Maria Silva Souza, 
de 48 anos, é técnica de En-
fermagem e explica a melhor 
forma de fazer a higiene das 
mãos no dia a dia. “Você liga 
a torneira, passa uma mão na 
outra e lava primeiro a palma 
da mão. Depois vai lavar en-
tre os dedos, dedo por dedo 
para higienizar bem, fazendo 
movimentos circulares e co-
meçando do mindinho para 
o polegar. Em seguida, você 
passa as unhas na parte inter-
na da mão e depois enxágua, 
sem deixar uma encostar na 
outra. Para desligar a tornei-
ra, você pega o papel toalha, 
enxuga as mãos e ainda com 
ele desliga a torneira, para 
não tocar”, disse.

Com relação ao uso ra-
cional de medicamentos, a au-
tomedicação tem sido um dos 

desafios a serem combatidos 
por profissionais da saúde. 
Segundo Hemerson Iury Fer-
reira Magalhães, coordenador 
do Centro de Informação e 
Assistência Toxicológica (CIA-
Tox) de João Pessoa, a princi-
pal recomendação referente à 
pandemia é evitar se autome-
dicar com cloroquina, hidro-
xicloroquina, nitazoxanida e 
azitromicina. 

“Depois que eles foram 
divulgados como provável 
tratamento para covid-19, 
ocorreu uma corrida nas 
farmácias. Uma prática ex-
tremamente preocupante 
que pode trazer sérios pro-
blemas, até mesmo óbito das 
pessoas que ingerirem sem 
necessidade e sem acompa-
nhamento médico”, destacou 
Hemerson.

A data foi instituída pela 
Organização Mundial de Saú-
de para alertar sobre os riscos 
da automedicação.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

De acordo com dados 
divulgados pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) ontem, 
a Paraíba chegou ao número 
de 1.361 casos confirmados de 
contaminação pelo novo coro-
navírus. Deste montante, 85  
vieram a óbito em decorrência 
do agravamento da doença o 
que corresponde a 6,25% de 
taxa de letalidade no Estado. 
Também do número total, 227 
pacientes já se recuperaram. 
No momento, a ocupação de 
leitos de UTI da rede pública 
de saúde por pacientes com 
confirmação para a doença e 
casos ainda em investigação é 
de 49%.

Desde o último sábado, 
11 falecimentos foram confir-
mados. Nove deles eram pa-
cientes do sexo masculino e 
maiores de 40 anos. No sábado 
e no domingo, as mortes divul-
gadas foram de pacientes re-
sidentes em João Pessoa e em 
Santa Rita. Foram eles: Idoso 
de 73 anos, sem comorbidade, 
residente em João Pessoa, que 
teve início dos sintomas no dia 
8 de abril e falecimento no dia 
primeiro de maio; também du-
rante o feriado,  um homem de 
56 anos, residente em  Santa 
Rita, com hipertensão e obesi-
dade, com início dos sintomas 
no dia 19 de abril; no sábado, 
um idoso de 69 anos, porta-
dor de hepatopatia crônica, 
residente em Santa Rita teve o 
falecimento confirmado; com 
cardiopatia como comorbida-
de, um homem de 51 anos, re-
sidente em  João Pessoa e início 
dos sintomas no dia 26 de abril 
também faleceu no último 
sábado; Neste domingo, um 

homem de 61 anos e residen-
te em João Pessoa veio a óbito 
após complicações da doença. 
O paciente tinha como comor-
bidade doença cardiovascular, 
hipertensão e etilista. 

No boletim dessa segun-
da-feira, a SES divulgou mais 
6 falecimentos. Um homem 
de 59 anos, com comorbidade 
de etilista, residente em Lagoa 
Seca com morte nessa segun-
da-feira; um idoso de 68 anos 
com óbito no dia 30 de abril 
foi confirmado como mais uma 
vítima da doença. O paciente 
era portador de doença renal 
crônica, residente em  Cruz do 
Espírito Santo, com início dos 
sintomas no dia 25 de abril; 
também residente em Santa 
Rita, um homem de 40 anos, 
diabético, faleceu nesse do-
mingo. O paciente teve início 
do sintomas no dia 3 de abril; 
Em Alhandra, um idoso de 64 
anos faleceu nessa segunda-
feira, o paciente era portador 
de diabetes, hipertensão e 
obesidade; uma mulher de 63 
anos, com histórico de doença 
pulmonar obstrutiva crônica 
com início dos sintomas em 
27 de abril e morreu na última 
sexta-feira, residente em  João 
Pessoa; uma idosa de 83 anos, 
com doença cardiovascular 
crônica, hipertensão, diabetes 
e obesidade, residente em Pe-
dras de Fogo, faleceu ontem.

Com a crescente do nú-
mero de casos confirmados e 
de mortes, Santa Rita decla-
rou o regime de lockdown no 
domingo através das redes 
sociais do prefeito Emerson 
Panta. O fechamento total deve 
ocorrer na semana do dia 10 
de maio. O decreto, no entanto, 
ainda não foi publicado.

Até o momento, os casos 

confirmados estão distribuí-
dos em 70 municípios parai-
banos que correspondem a 
31,39% das 223 cidades da 
Paraíba. 

Agências bancárias
De acordo com o Sindi-

cato dos Bancários da Paraíba, 
duas agências bancárias esta-
rão fechadas a partir desta ter-
ça-feira para cumprimento de 
protocolo de quarentena devi-
do a confirmação de funcioná-
rios que testaram positivo para 
o novo coronavírus. A agência 
do Bradesco localizada no Cen-
tro de Santa Rita, na Grande 
João Pessoa, foi fechada nessa 
segunda-feira para higieniza-
ção após três funcionários tes-
tarem positivo para covid-19. 
A agência já foi desinfectada, 
segundo o presidente do Sindi-
cato Bancários, Lindonjhonson 
Almeida de Araújo. A assesso-
ria de comunicação do banco 
informou que dois funcioná-
rios foram testados positivo e 
que a agência reabrirá nesta 
terça-feira sem a presença dos 
funcionários que deverão cum-
prir o isolamento domiciliar. 

Ainda segundo informa-
ções do sindicato, uma agência 
do Banco do Brasil no municí-
pio de Alhandra também terá 
as atividades paralisadas a 
partir de hoje. Um funcionário 
do banco testou positivo para a 
doença e a agência passará por 
desinfecção.  “É um protocolo 
de segurança previsto nos de-
cretos estadual e federal para 
evitar a propagação do vírus. 
Os funcionários vão cumprir 
o período de quarentena e, se 
piorarem, deverão buscar o 
atendimento médico”, infor-
mou Lindonjhonson Almeida 
de Araújo.

Com 1.361 casos e 85 mortes, PB 
tem 6,25% de taxa de letalidade
Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Lojas autuadas por desrespeito 
a medidas sanitárias em JP

Como forma de garantir 
o cumprimento dos decretos 
municipais de prevenção e 
combate à covid-19, a Prefei-
tura Municipal de João Pessoa 
(PMJP) montou uma força-ta-
refa com diversas secretarias 
para autuar, notificar e até fe-
char estabelecimentos comer-
ciais. Durante todo o dia de 
ontem a ação se concentrou 
nos bairros de Mangabeira e 
Cruz das Armas e fechou seis 
estabelecimentos, lavrou seis 
autos de infração e realizou 14 
notificações.

Dentre os estabelecimen-
tos visitados pelos agentes 
estão lojas de roupa íntima, 
de estofados e de material de 
construção, supermercados, 
padarias, bares, banca de re-

vista, posto de combustível e 
loja de conveniência. A ação 
conjunta iniciou ainda no do-
mingo. “O prefeito Luciano 
Cartaxo ampliou as medidas 
de prevenção para evitar ain-
da mais a propagação do co-
ronavírus na capital e cumprir 
essas determinações é a única 
forma de proteger a popula-
ção atualmente. Mas alguns 
estabelecimentos estão des-
cumprindo as medidas bási-
cas”, afirmou a secretária do 
Procon-JP, Maristela Viana.

A fiscalização leva em 
consideração o respeito à dis-
tância mínima entre as pes-
soas, a disponibilização de 
álcool em gel, entre outras me-
didas estabelecidas em decre-
to. “As equipes constataram 

que muitos estabelecimentos 
não estão controlando o nú-
mero de pessoas dentro do 
local, o que não é permitido, 
e que alguns estabelecimen-
tos estão consentindo que os 
produtos sejam consumidos 
na parte interna, algo que 
também não pode acontecer, 
segundo as orientações do de-
creto municipal”, ressaltou a 
secretária.

Também foi constatado 
que alguns locais estão utili-
zando fichas para disciplinar 
a entrada de consumidores, 
procedimento que também 
não pode acontecer, segundo 
as normas de saúde, uma vez 
que o contato com essas fichas 
pode garantir a transmissão 
do vírus. 

Leia mais na página 13
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Ampliação hospitalar
Hospital Universitário abre 14 leitos de UTI e vai atender casos 
de adultos com covid-19. Com recebimento de 20 respiradores, 
governo amplia rede hospitalar nos casos da doença.  Página 7 Fo

to
: F

ra
nc

is
co

 F
ra

nç
a

Penalidade para quem descumprir novo decreto municipal é de multa de R$ 2 mil ou detenção de um mês a um ano
Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Prefeitura interdita praias 
e parques em João Pessoa

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

O acesso às praias e ao calça-
dão das avenidas paralelas à faixa 
de beira-mar da capital paraiba-
na está proibido desde ontem, 
de acordo com o novo decreto 
municipal de medidas de com-
bate à covid-19, doença causada 
pelo novo coronavírus. Além das 
praias, os parques Paraíba e La-
goa também estão com acesso 
vedado. O descumprimento do 
decreto pode acarretar em pu-
nições que vão desde multas no 
valor de 2 mil reais até detenção, 
que pode variar de um mês até 
um ano, como explicou o procura-
dor-geral do município, Adelmar 
Régis. O decreto tem validade até 
o dia 18 de maio, podendo ser 
prorrogado devido à pandemia.

Segundo o prefeito de João 
Pessoa, Luciano Cartaxo, a fisca-
lização e o controle da circulação 
de pessoas nesses locais proibidos 
serão feitos pela Guarda Munici-
pal, Secretaria de Desenvolvimen-
to Urbano (Sedurb) e Superinten-
dência Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob). Além desses ór-
gãos, também foi feito um pedido 
para que a Polícia Militar atuasse 
colaborando com a garantia de 
cumprimento do decreto.

“Entramos em um novo es-
tágio de enfrentamento ao vírus, 
que exige o aumento das restri-
ções feitas até aqui. Nesta batalha 
diária para salvar vidas, precisa-
mos contar com o apoio de todos, 
priorizando o isolamento social. 
Muitos espaços públicos estavam 
reunindo um grande quantitati-
vo de pessoas. Com essa decisão 
estamos evitando, ao máximo, 
qualquer possibilidade de aglo-
meração”, ressaltou Cartaxo.

A circulação nas ciclofaixas, 
caminhadas e corridas também 
estão incluídas nas restrições. 
Também está proibido o esta-
cionamento nas Avenidas Cabo 
Branco, Almirante Tamandaré, 
João Maurício e Arthur Mon-
teiro de Paiva – localizadas nos 
bairros de Cabo Branco, Tam-
baú, Manaíra e Bessa. O esta-
cionamento nas imediações dos 
parques localizados em João 
Pessoa também está vedado.

Aumento de casos
A principal razão para as 

novas medidas foi o crescimento 
dos casos confirmados de co-
vid-19 na capital. De acordo 
com a Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP), estudos da 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), observaram que o núme-
ro de registros de confirmados 
do novo coronavírus partiu de 
dois registros diários, no início 
de abril, para mais de 60 casos 
por dia no mês de maio. João 
Pessoa também chegou a 37 
mortes por coronavírus.

Isolamento
Com relação ao isolamen-

to social, a Prefeitura verificou 
que, no último sábado, 54,9% da 
população estava respeitando o 
decreto municipal. No bairro de 
Cabo Branco, por exemplo, ape-
nas 36,9% dos moradores estavam 
respeitando as medidas e perma-
necendo em casa. “Quanto mais as 
pessoas desobedecem às medidas 
de isolamento, mais estão adiando 
a volta progressiva da normalida-
de”, afirmou o prefeito da capital.

Foto: Marcus Antonius

Registro do último final de semana no calçadão de uma das praias de João Pessoa confirma que isolamento social precisa de medidas mais enérgicas para ser cumprido na cidade

Medida emergencial

Decreto prorroga isolamento social em 
Patos e torna máscaras obrigatórias

O prefeito de Patos, 
Antônio Ivanes de Lacerda, 
prorrogou o isolamento so-
cial e determinou a utiliza-
ção de máscaras no muníci-
pio do Sertão paraibano. O 
decreto nº 021/2020publi-
cado no último dia dois, no 
Diário Oficial da cidade, in-
forma sobre a adoção pelo 
setor público de medidas 
temporárias e emergenciais 
de prevenção contra o novo 
coronavírus e faz recomen-
dações ao setor privado. O 
documento mantém todas 
as decisões anteriores de 
combate à pandemia, desta 
vez até o dia 18 de maio. 

Segundo o documen-
to, passa a ser obrigatória 
a utilização de máscaras 
de proteção facial, em to-
dos os espaços públicos e 
estabelecimentos comer-
ciais, em todo o território 
municipal, ainda que pro-

duzida de forma artesanal 
ou caseira. A recomendação 
é que os estabelecimentos 
públicos e privados em fun-
cionamento não permitam 
a permanência de pessoas 
que não estejam usando 
este equipamento. Essa 
obrigatoriedade irá vigo-
rar durante todo o estado 
de emergência.

Continuam suspensas 
as atividades de academias, 
ginásios, centros esportivos; 
shoppings, galerias, centros 
comerciais, bares, restau-
rantes, casas de festas, casas 
noturnas e boates; cinemas, 
teatros, circos, parques de 
diversão; lojas e estabele-
cimentos comerciais. Os 
restaurantes e lanchonetes 
poderão funcionar para 
entrega em domicílio (de-
livery) ou como pontos de 
coleta pelos próprios clien-
tes (takeaway). No caso das 
lojas e comércios apenas as 
entregas estão liberadas.

Os restaurantes e lan-
chonetes nas rodovias po-
derão funcionar fora das 

áreas urbanas, com alimen-
tação pronta, priorizando 
os motoristas de transpor-
te de carga, respeitando a 
distância mínima de dois 
metros e permitindo a per-
manência apenas de pesso-
as com máscaras. Entre os 
espaços em operação estão: 
estabelecimentos médicos, 
hospitalares, odontológicos, 
farmacêuticos, psicológicos, 
laboratórios de análises clí-
nicas, clínicas de fisiotera-
pia e de vacinação; clínicas 
e hospitais veterinários 
(inclusive pet shops); com-
bustíveis e derivados; água 
e gás; supermercados, Mer-
cado Público Juvino Lilioso 
(carnes, frutas, verduras e 
cereais), Mercado Darcilio 
Wanderley, açougues, pada-
rias; agências bancárias; ca-
sas lotéricas; serviços fune-
rários; segurança privada; 
energia elétrica, telecomu-
nicações e internet; oficinas 
mecânicas; assistência so-
cial; imprensa e meios de 
comunicação e telecomuni-
cação, entre outros.

Continuam proibidos os 
cultos, missas e cerimônias 
religiosas. As aulas presen-
ciais, por sua vez, seguem 
suspensas nas escolas, uni-
versidades e faculdades pú-
blicas ou particulares. Já os 
velórios funcionam com res-
trições, tanto para os óbitos 
decorrentes do coronavírus 
ou por outras causas. As em-
presas autorizadas deverão 
cumprir todas as recomen-
dações de enfrentamento 
da covid-19: disponibilizar 
álcool gel 70%; evitar aglo-
merações; obedecer o dis-
tanciamento de 1,5 metro 
(por meio deadesivagem 
no piso ou similares), além 
de fornecer máscaras aos 
empregados, prestadores 
de serviço e colaboradores.  

Em caso de descum-
primento, pode ocorrer 
a suspensão do alvará de 
funcionamento por 30 dias, 
podendo ser cassado por 
tempo indeterminado. O 
uso de força policial tam-
bém pode ser utilizado para 
o fechamento.

Campina 
contrata 
equipes 
de saúde 

O prefeito Romero Ro-
drigues anunciou, na tarde 
de ontem, a contratação dos 
primeiros 162 profissionais 
do total de 1.091 classifica-
dos pelo recente Processo 
Seletivo organizado pela Se-
cretaria de Saúde de Cam-
pina Grande, no pacote de 
medidas de preparação do 
município para o enfrenta-
mento à covid-19.

De acordo com Rome-
ro Rodrigues, que manteve 
uma reunião de trabalho 
nesta segunda com o se-
cretário Filipe Reul, as 
novas contratações aten-
derão, prioritariamente, 
as demandas por pessoal 
do Hospital de Campanha, 
que está em fase de conclu-
são e também como refor-
ço das equipes do Hospital 
Municipal Pedro I.

Ao todo, 1.118 profis-
sionais foram classificados 
para o cadastro de reserva 
do Processo Seletivo. Nesta 
etapa estão sendo contrata-
dos 27 médicos, 12 enfer-
meiros, 60 técnicos de enfer-
magem, 15 fisioterapeutas, 9 
assistentes sociais, 30 auxi-
liares de serviços gerais e 9 
condutores socorristas. Ou-
tros profissionais da relação 
final de classificados ainda 
poderão ser convocados, de 
acordo com a necessidade 
dos serviços de saúde.

De acordo com o edital, 
os candidatos convocados 
devem comparecer ao setor 
de Recursos Humanos da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
nos dias 5, 6, 7 e 8 deste mês. 

Juliana Cavalcanti
Especial para A União

Lusângela Azevêdo
Lusangela013@gmail.com

Aumento de casos de síndrome respiratória
A coordenadora geral da Uni-

dade de Pronto Atendimento (UPA) , 
Tássia Rangel apresentou um levan-
tamento que confirma o aumento dos 
casos com sintomas respiratórios. Ela 
conta que ainda há muitas pessoas 
nos bancos para receber o auxílio 

emergencial e existem bares funcio-
nando, o que aumenta os riscos de 
propagação da doença.  Segundo o 
levantamento dos últimos três meses, 
no mês de janeiro, 6% dos atendi-
mentos realizados eram por sintomas 
respiratórios. Em fevereiro, 13%; em 

março passou para 17% e em abril 
13%. O último estudo apontou que 
no final de abril e início de maio, a 
procura de pacientes com sintomas 
respiratórios (moderado à grave) 
cresceu. Somente no último sábado 
foram 25 atendimentos deste tipo.
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Operação Trabalhador foi desencadeada em todo o estado e utilizou um efetivo superior a três mil militares

PM apreende droga, armas e 
material usado em explosões

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho
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Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

Vários tipos de armas foram apreendidas durante a Operação Trabalhador que também apreendeu material que seria usado contra instituições bancárias

Homem que dirigia o carro fugiu a pé ao notar a presença da PRF

A Polícia Militar encer-
rou na madrugada de ontem, 
a Operação Trabalhador que 
mobilizou um efetivo supe-
rior a três mil e duzentos 
militares e terminou com 
o saldo de várias prisões, 
apreensões de armas, drogas 
e outros materiais ilícitos, 
entre explosivos, munições, 
inclusive radiocomunicador 
que estavam em poder de 
marginais. Também foram 
presos suspeitos da prática 
de violência doméstica, de 
arrombamentos, de homicí-
dio, além de grupos crimi-
nosos que atuavam em Santa 
Rita e na região do Litoral 
Norte do estado.

Na zona rural do municí-
pio de Igaracy foram apreen-
didos, no domingo, 3, mate-
rial explosivo. Nessa ação de 
combate a esse tipo de crime 
os policiais militares do 13º 
BPM localizaram numa casa 
abandonada, nove explosi-
vos, emulsões explosivas, 
espoletas e cordões deto-
nantes. Segundo o tenente-
-coronel Douglas Araújo, co-
mandante da unidade militar, 
a suspeita é de que o material 
seria usado contra institui-
ções bancárias na região do 
Vale do Piancó. “Vamos dili-
genciar para localizar os res-
ponsáveis por esse material”, 
disse o oficial da PM.

Durante a Operação Tra-
balhador, a Polícia Militar 
apreendeu na madrugada de 
ontem, na cidade de Marca-
ção, um radiocomunicador 
e armas com o integrante 
de uma quadrilha de crimi-
nosos. O grupo, que conse-
guiu fugir é apontado como 
responsável por homicídios, 
roubo e tráfico de drogas na 
região do Litoral Norte do 
estado. O bando ainda tro-
cou tiros com a polícia, mais 
o homem preso ficou ferido, 
enquanto que os demais fugi-
ram por um matagal.

Ações de repressão ao tráfico nas cidades do interior
As ações da Polícia Militar 

durante a Operação Trabalhador 
também agiu no combate ao tráfi-
co de drogas que atingiu todas as 
regiões do estado com a apreen-
são de entorpecentes e a prisão 
de envolvidos com o crime. Na 
cidade de Araruna um adolescen-
te de 17 anos e um homem de 31 
foram flagrados com dezenas de 
embalagens de maconha e crack 
prontas para venda e consumo, 
também foram apreendidos um 
revólver, dinheiro e duas facas 
com os suspeitos.

Também houve apreensão 
de entorpecentes nas cidades 
sertanejas de Catolé do Rocha, 
Brejo do Cruz e Belém de Brejo 

do Cruz foi preso um foragido 
da justiça. 

em Campina Grande foram 
apreendidas 62 pedras de crack, 
45 invólucros de maconha, di-
nheiro e material para emba-
lagem de droga. No Bairro da 
Liberdade foi preso um homem 
em cumprimento de mandado 
de prisão.

Durante a Operação Traba-
lhador, a Polícia Militar prendeu 
em joão Pessoa, um homem 
procurado da justiça, acusado de 
homicídio. A prisão do homem de 
26 anos aconteceu no bairro de 
Mandacaru.

Na cidade de São Bento, na 
região de Catolé do Rocha, poli-

ciais militares deram fim a uma 
comemoração em sítio da zona 
rural. No local, várias pessoas 
estavam aglomeradas, com som 
ligado muito alto e no local foi 
apreendida uma arma de fogo.

Armas
Os policiais militares que 

participaram da Operação Tra-
balhador também apreenderam 
várias armas, de diversos calibres 
na Paraíba. Na zona rural de Gu-
rinhém foram apreendidas várias 
armas de fogo de várias espécies 
que poderiam estar servindo 
para a caça ilegal de animais no 
interior do estado. essa ação fez 
parte do trabalho de combate 

aos crimes ambientais que está 
sendo realizado pelo Batalhão 
Ambiental em todas as regiões.

Com um homem foram en-
contradas 13 armas, entre re-
vólveres, espingardas de vários 
calibres, inclusive um fuzil 7.62, 
além de 200 munições e apetre-
chos usados em caça de animais.

Na comunidade dos Sem 
Terra, no bairro dos Funcioná-
rios, em joão Pessoa, policiais da 
Força Tática do 5o BPM flagraram 
vários suspeitos que tentavam 
fugir com a chegada da PM. Dois 
foram presos, sendo que um es-
tava com um revólver calibre 38 
e o outro com um carregador de 
pistola e munições. 

Polícia Rodoviária apreende veículo 
de passeio com 300 litros de gasolina

Hospitais de Trauma atenderam em 
abril 934 vítimas de acidente com moto

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) na Paraíba apreendeu 
no início da tarde de ontem, um 
automóvel transportando 300 
litros de combustível de forma 
ilegal em um veículo VW Gol.  
O flagrante ocorreu no muni-
cípio de Santa Rita, Região Me-
tropolitana de João Pessoa. Os 
policiais informaram que o mo-
torista ao perceber a aproxima-
ção da viatura, parou o veículo 
e empreendeu fuga a pé pelo 
matagal às margens da rodo-
via, abandonando o automóvel 
no acostamento. Além do com-
bustível, no interior do carro fo-
ram encontrados papéis com o 
nome de um homem que já foi 
detido duas vezes pela PRF por 
adquirir, distribuir e revender 
combustível ilegal.

A assessoria de comunica-
ção dos hospitais de emergên-
cia e Trauma de João Pessoa e 
Campina Grande divulgou rela-
tórios das ocorrências registra-
das durante o mês de abril, onde 
consta que na unidade da capi-
tal deram entrada 452 vítimas 
de acidente com moto, número 
menor do que registrado o ano 
passado, quando foram atendi-
das 601 vítimas. em Campina 
Grande, no mês passado, 482 
vítimas de acidente com moto 
deram entrada, enquanto que 
em 2019, no mesmo período 
foram 753 atendimentos pelo 

mesmo motivo, apresentando 
uma redução de 35,98%.

em abril de 2019 o hospi-
tal de emergência e Trauma Se-
nador humberto Lucena aten-
deu 3.640 vítimas de vários 
tipos de ocorrência, sendo que 
apenas de queda foram 1.089 
atendimentos, enquanto que 
no mesmo período deste ano 
foram atendidas apenas 753 
pessoas. As vítimas de aciden-
tes com automóvel foram 57 e 
este ano, 49.

Em Campina Grande
O hospital de emergência 

e Trauma Dom Luiz Gonzaga 
Fernandes, que integra a rede 
hospitalar do Governo do esta-
do, realizou 4.496 atendimen-
tos no setor de emergência no 
mês de abril, uma redução de 
48,24% em comparação com o 
ano passado. Foram realizadas 
605 cirurgias no mês passado, 
apresentando uma redução de 
25,30% em relação a 2019.

Também houve atendi-
mentos a vítimas de arma bran-
ca (30), de projéteis de arma de 
fogo (48), queimaduras (31), 
atropelamentos (35), acidentes 
com bicicleta (66) e acidentes 

de carro (30), entre outros.  Os 
demais atendimentos foram na 
clínica médica e na pediatria.

No mesmo período do ano 
passado, foram realizadas 810 
cirurgias e atendidas 8.687  
pessoas sendo registrados 753 
atendimentos a vítimas em 
acidentes de motos. Também 
houve atendimentos a vítimas 
de arma branca (22), de projé-
teis de arma de fogo (28), quei-
maduras (58), atropelamentos 
(55), acidentes com bicicleta 
(68) e acidentes de carro (70). 
Os demais atendimentos fo-
ram de casos clínicos.

Em ações durante o fim 
de semana, em uma barreira 
sanitária de enfrentamento ao 
covid-19, montada pela Polícia 
Rodoviária Federal foi recupe-

rado um veículo roubado. 
Segundo a assessoria de 

comunicação da PRF a abor-
dagem aconteceu numa bar-
reira montada na BR-101, 

divisa da Paraíba com Per-
nambuco no município de 
Caaporã. Os policiais infor-
maram terem recebido um 
alerta de motoristas de ou-
tros veículos da existência de 
um caminhão no acostamen-
to da rodovia com homens 
armados.

No local os policiais cons-
tataram se tratar de uma car-
reta que havia sido roubada, 
na madrugada da quinta-feira, 
30, no município de Jaboatão 
dos Guararapes (Pe). há cerca 
de 15 dias a PRF já havia recu-
perado duas carretas, também 
com leite em pó avaliada em 
R$ 1 milhão. Os dois veículos 
haviam sido tomados por as-
salto na cidade de Alcantil, na 
divisa com Pernambuco.

Policiais da Delegacia 
de Defraudações e Falsifi-
cações de João Pessoa pren-
deram em flagrante dois 
homens no momento em 
que aplicavam novo golpe. 
eles estavam dentro de uma 
agência bancária na Aveni-
da epitácio Pessoa. A vítima 
é um militar reformado do 
Corpo de Bombeiros da Pa-
raíba, de 55 anos de idade. 

Segundo o delegado 
Gustavo Carleto a denúncia 
foi feita pela filha do apo-
sentado. ela procurou a Po-
lícia Civil após perceber que  
diversos empréstimos e sa-
ques que somam a quantia 
de quase R$ 100 mil foram 
feitos em nome da vítima. 
A partir da denuncia, a DDF 
passou a apurar o caso e 
descobriu que o militar re-
formado costumava ingerir 
bebida alcoólica na compa-
nhia de dois homens. 

“esses dois homens 
presos hoje se aproveita-
ram da condição de embria-
guez da vítima para levá-la 
ao banco e praticar os gol-
pes usando seus dados pes-
soais “, afirmou o delegado .

A dupla planejava rea-
lizar novo golpe na manhã 
de ontem. A equipe da DDF 
montou uma campana nas 
imediações da agência e 
conseguiu prender os sus-
peitos no momento que 
saíam do banco com o mi-
litar reformado.

Os policiais ainda loca-
lizaram uma terceira pessoa 

que teria emprestado a pró-
pria conta bancária para ser 
usada como “laranja” pelos 
suspeitos de praticar este-
lionato. essa terceira pessoa 
foi levada para a delegacia, 
devolveu um valor não re-
velado pela polícia que foi 
depositado indevidamente 
em sua conta, e foi liberada. 
Os dois suspeitos de atuar 
ativamente no golpe foram 
enquadrados em flagrante 
delito por crime de estelio-
nato, previsto no artigo 171 
no Código Penal Brasileiro.

Desmanche
em Campina Grande, 

dois homens foram presos 
pela Polícia Civil  na ma-
nhã de ontem, suspeitos de 
atuar em crimes de roubo e 
desmanche de veículos, em 
Campina Grande. Um dos 
suspeitos ainda é investiga-
do por crime de estupro. 

Com a dupla, a polícia 
ainda encontrou maconha 
pronta. 

Segundo a Polícia Civil, 
a dupla ainda é suspeita de 
manter um ponto para o 
desmanche de motocicle-
tas furtadas e roubadas, em 
Campina Grande. Os locais 
ficam em São José da Mata. 

As buscas foram au-
torizadas pela Justiça e as 
equipes encontraram cen-
tenas de peças de motos, 
provavelmente, adquiridas 
por meio de assalto ou fur-
tos e três veículos parcial-
mente desmontados.

Dupla aplica golpe de 
R$ 100 mil em idoso 
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Medida deve aumentar a quantidade de leitos de UTIs disponíveis. No sábado, ocupação em JP chegou a 92%

O Hospital Univer-
sitário Lauro Wanderley 
(HULW), da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
inaugurou, na manhã dessa 
segunda-feira (4), 14 leitos 
de terapia intensiva desti-
nados aos pacientes sus-
peitos ou confirmados de 
covid-19. Com a mudança, 
o HULW deixa de ser refe-
rência para crianças e ado-
lescentes com a doença. 

A ampliação de leitos é 
uma das medidas adotadas 
para aumentar o atendi-
mento da rede hospitalar 
com relação aos casos de 
covid-19. Em live realizada 
ontem pela Prefeitura de 
João Pessoa, foi divulgado 
que, no final de semana, a 
cidade chegou a 92% dos 
leitos ocupados. Com no-
vos leitos, a ocupação está 
em 50%.

Com esta mudança no 
HU, os casos mais jovens 
de coronavírus serão enca-
minhados para o Hospital 

Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

Chico José
chicodocrato@gmail.com

HU passará a atender casos 
de adultos com coronavírus

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

sa do HULW, Ângelo Melo.
A parceria foi oficiali-

zada no último sábado (2) 
e confirmada um dia de-
pois, pelo prefeito da Capi-

tal, Luciano Cartaxo. “Neste 
momento, cada leito aberto 
é a garantia de que mais vi-
das serão salvas. Voltamos 
a pedir para a população 

que fique em casa. Teremos 
um mês difícil pela frente e 
o isolamento social se faz 
ainda mais importante”, ex-
plicou Cartaxo. Ao todo, João 

Pessoa conta com 142 leitos 
para enfrentamento da co-
vid-19, entre enfermarias 
e UTIs, conforme dados da 
Prefeitura.

O Hospital Universitário deixa de ser referência para atendimento de crianças. Com isso, os casos serão encaminhados ao Hospital Infantil do Valentina

Os equipamentos foram enviados pelo Governo Federal e chegaram no último sábado. Dez dos aparelhos respiratórios vão para o Metropolitano para abertura de novos leitos

Estado recebe 20 respiradores e amplia capacidade de atendimento
Governo do Estado da Paraí-

ba recebeu no último sábado (2), 
os primeiros 20 respiradores en-
viados até o momento pelo Go-

verno Federal (6 de transporte e 
14 de UTI) para tratamento de 
pacientes diagnosticados com a 
covid-19. Destes, 10 irão para o 

Hospital Metropolitano para que 
sejam abertos novos leitos até a 
próxima sexta-feira (8). Assim, 
a unidade contabiliza 20 novos 

Em Campina Grande

Hospital da UFCG vai reforçar número de vagas

Os leitos do Hospital 
Universitário Alcides Car-
neiro (HUAC) da Universi-
dade Federal de Campina 
Grande  (UFCG) destina-
dos à covid-19, somente 
serão acionados quando 
a ocupação dos leitos do 
Hospital Municipal Pedro 
I ultrapassar 50%. O HMPI 
é referência no atendi-
mento.  Caberá à Secre-
taria Municipal de Saúde, 
comunicar à direção do 

HUAC, a necessidade de 
leitos da instituição para 
pacientes portadores do 
coronavírus.

O superintendente 
do Hospital Universitário, 
Homero Gustavo, explica 
que, esse posicionamento 
faz parte da redefinição 
do papel do HUAC no es-
forço conjunto de enfren-
tamento à pandemia do 
coronavírus.

“Na verdade, o Hospi-
tal Universitário faz parte 
de uma rede e o enfren-
tamento ao coronavírus 

na cidade, requer muito 
planejamento.  Numa re-
união  com a Secretaria 
de Saúde do Município 
chegamos à conclusão 
que estávamos com lei-
tos ociosos, e no Hospital 
Pedro I, que é referência, 
ainda existe uma margem 
muito grande de leitos a 
serem ocupados. Então 
nós acertamos que, só 
ativaríamos para a co-
vid-19, 12 leitos de UTI e 
12 de enfermaria, quando 
o HMPI atingisse 50% ou 
mais de sua capacidade”, 

disse o superintendente. 
De acordo com Ho-

mero Gustavo,  enquanto 
os leitos destinados à co-
vid-19 não são ocupados, 
o Hospital Universitário 
segue prestando atendi-
mentos a outras patolo-
gias.  Ele ressalta que o 
HUAC atende a portadores 
de Aids, diabetes e até pa-
cientes com lúpus. “Conti-
nuamos atendendo essas 
patologias. No momento 
que precisar, seremos co-
municados pelo gestor 
municipal”, frisou.

Afastamento
Homero Gustavo res-

salta  que, devido à pande-
mia, houve a necessidade de 
afastamento de alguns pro-
fissionais do HUAC. De acor-
do com ele, quando for ne-
cessário ativar leitos  para a 
covid-19, serão convocados 
profissionais que participa-
ram de processo seletivo.  

“Na verdade, por cau-
sa dessa pandemia houve 
necessidade de afasta-
mento de alguns profis-
sionais, seja por questão 
relacionada à idade, ou 

por doenças crônicas ou 
pré-existentes.  Houve 
um volume importante de 
afastamento. No momen-
to em que houver neces-
sidade de ativar os leitos 
de covid, nós vamos con-
vocar profissionais pelo 
processo seletivo que a 
Ebserh (Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospita-
lares)  promoveu recen-
temente, além dos que 
continuam trabalhando 
e estão envolvidos nesse 
enfrentamento”, afirmou 
o superintendente.

Infantil do Valentina, que já 
vinha recebendo pacientes 
diagnosticados e seguirá 
como a principal referên-
cia, contando com dez alas 
de tratamento intensivo e 
30 leitos de enfermaria.

A ampliação da cober-
tura de leitos de Unidade 
de Tratamento Intensivo 
(UTI) adulto foi possível 
graças a uma parceria fir-
mada com a Secretaria 
de Saúde da Prefeitura de 
João Pessoa, que fará, junto 
com a Secretaria de Estado 
da Saúde, a regulação des-
ses pacientes. 

O atendimento não se 
dará por demanda espon-
tânea. Assim, todos os pa-
cientes deverão ser enca-
minhados pelas Centrais de 
Regulação Estadual e Mu-
nicipal. “O hospital, diante 
do quadro de pandemia e 
da necessidade de unirmos 
forças no combate ao coro-
navírus, coloca-se à dispo-
sição de João Pessoa e da 
Paraíba nessa missão, que é 
de salvar vidas”, declarou o 
gerente de Ensino e Pesqui-

leitos, já que 10 foram abertos 
na semana passada.

De acordo com o secretário 
estadual da Saúde, Geraldo 

Medeiros, outros quatro serão 
cedidos à Secretaria Municipal 
de João Pessoa que, com mais 
seis respiradores da rede muni-
cipal permitirão a abertura de 
10 leitos de UTI no Pronto Vida 
até o dia 11 de maio e serão 
abertas 30 enfermarias no mes-
mo prazo.

“O objetivo de dividir parte 
desses respiradores enviados 
pelo Ministério da Saúde com a 
SMS de João Pessoa é auxiliar na 
abertura de leitos previstos no 
Plano Estadual de Contingência, 
uma vez que é o município que 
tem o maior quantitativo de ca-
sos”, informou.

Dos seis ventiladores de 
transporte que chegarão, quatro 
ficarão com o Estado para que 
sejam fortalecidas as Unidades 
de Suporte Avançado e dois vão 
para o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) João 
Pessoa para reforçar as respos-
tas na Região Metropolitana.

Foto: Francisco França

Foto: Divulgação/H
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Recursos estão sendo destinados à reestruturação de unidades de saúde nas cidades de João Pessoa e Campina Grande

O Governo do Estado, 
por intermédio da Superin-
tendência de Obras do Plano 
de Desenvolvimento da Pa-
raíba (Suplan), em parceria 
com a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), está execu-
tando obras nas estruturas 
hospitalares em Campina 
Grande e João Pessoa para a 
instalação de 300 novos lei-
tos destinados a pacientes 
com covid-19. Nas unidades 
de saúde estão sendo inves-
tidos mais de R$ 7 milhões.

A obra de manutenção e 
adequação física do Hospital 
Dr. Francisco Brasileiro (R$ 2,4 
milhões), em Campina Gran-
de, possibilitará a instalação 
de 120 leitos de enfermaria. 
Já o Hospital de Emergência 
e Trauma Dom Luiz Gonzaga 
Fernandes (R$ 4,7 milhões), 
terá 60 leitos - sendo 30 de 
enfermaria e 30 de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). Em 
João Pessoa, serão mais 120 
leitos, instalados no Hospital 
Santa de Paula (R$ 1,2 milhão).

Para a engenheira Si-
mone Guimarães, diretora-
superintendente da Suplan, 

estas obras estão sendo de-
safiadoras para a sua equipe. 
“Trabalhamos de dia, noite e 
madrugadas para concluir le-
vantamentos de engenharia e 
arquitetura, e minha equipe 
está ciente da responsabilida-
de que está em nossas mãos. 
É uma luta contra o vírus e 
contra o tempo”, destacou. 

Em meio à pandemia do 
coronavírus, a engenheira 
explica o quanto é impor-
tante o trabalho da Suplan. 
“Tenho ótimos técnicos, pro-
fissionais compromissados 
com as nossas obras e que 
desempenham trabalhos 
importantíssimos neste mo-
mento de crise. A nossa mis-
são é trabalhar ao lado do 
governo para garantir o bom 
andamento dos serviços con-
siderados essenciais no Es-
tado da Paraíba, tão precisa-
mente na atenção para com 
as obras que estão em anda-
mento no segmento da saú-
de. São obras em hospitais 
que terão ampliações de lei-
tos que serão essenciais para 
o tratamento de pessoas com 
coronavírus”, disse.

Estado investe R$ 7 milhões 
para criar 300 novos leitos

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Combate à covid-19

SES divulga edital público para serviços médicos
O Governo do Estado, por 

meio da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), publicou no 
Diário Oficial, deste domingo 
(3), o Edital de Chamada Pú-
blica (02/2020) para a con-
tratação de pessoas jurídicas, 
de direito privado, credencia-
das ao SUS, especificamente, 
para prestação de serviços 
médicos, nos hospitais de re-
ferência do coronavírus, nas 
especialidades obstetrícia, 
clínica médica, anestesiolo-
gia, intensivista, pediatria e 
emergencista, de acordo com 
as diretrizes do SUS e nos ter-
mos da Lei nº 8.080/90, Lei 
Federal nº 8.666/93. 

As inscrições começa-
ram ontem e vão até a pró-
xima quinta (7). As pessoas 
jurídicas que atendem às 
normas especificadas no 
Edital, deverão fazer a ins-
crição acessando o link: ht-
tps://bit.ly/2kxk4kk

O valor estimado para 
a contratação dos servi-
ços especializados será de 
R$ 3.603.300,00 (três mi-
lhões, seiscentos e três mil 
e trezentos reais), tomando 
como referência a tabela de 
procedimento do SUS.

Os valores variam de 
acordo com os lotes. O 1º é 
formado pelos serviços na 
Maternidade Frei Damião, 
em João Pessoa. Para a mo-
dalidade de terapia intensiva, 
serão 744 horas semanais; 
R$ 150, por hora e o valor 
total é de R$ 111.600 (um 
mês); para obstetrícia, são 
1.536 horas semanais; R$ 
150 por hora e R$ 230.400, 
por mês. Para a clínica mé-
dica, serão 744 horas sema-
nais; R$ 150, por hora e um 
valor total de R$ 111.600. 

O Lote 02 é referente 
ao Hospital Metropolita-
no (Hospital Solidário), em 

Santa Rita. Para a modalida-
de de terapia intensiva (UTI 
Covid), são 1.488 horas se-
manais; R$ 150, por hora e 
R$ 223.200, o valor total por 
mês. Para o atendimento de 
terapia intensiva (diarista), 
são 132 horas semanais; R$ 
150, por hora e um total de 
R$ 19.800, ao mês. Para a 
modalidade de clínica mé-
dica (Enfermaria Covid), são 
4.464 horas semanais; R$ 
150, por hora e um total de 
R$ 669.600, mensais. O ser-
viço de clínica médica (dia-
rista), são 264 horas sema-
nais; R$ 150, por hora e R$ 
39.600, o valor total mensal. 

O lote 03 é no Hospital 
de Emergência e Trauma, 
em Campina Grande, onde 
a modalidade de terapia in-
tensiva são 3.720 horas se-
manais; R$ 150, o valor da 
hora e R$ 558.000, o valor 
total, por mês; para emer-

gencista (Enfermaria Covid), 
serão 2.232 horas semanais; 
R$ 150, a hora e o valor total 
do mês, R$ 334.800. Já para 
o atendimento na modalida-
de de emergencista (pronto 
atendimento), são 1.488 ho-
ras semanais; R$ 150, por 
hora e R$ 223.200, o valor 
total mensal. O atendimento 
de terapia intensiva (diaris-
ta para UTI Covid), são 558 
horas semanais, sendo R$ 
150, por hora e R$ 83.700, 
valor total do mês. Para a 
modalidade de clínica médi-
ca (diarista para Enfermaria 
Covid), são372 horas sema-
nais; R$ 150, por hora e R$ 
55.800, o valor total do mês.

O lote 04 é referente 
aos municípios inseridos 
no Plano de Enfrentamento 
da Covid-19. Todas as mo-
dalidades (terapia intensi-
vista, emergencista e clíni-
ca médica), nos municípios 

de João Pessoa, Campina 
Grande, Patos e Cajazeiras, 
são 120 horas semanais; R$ 
150, por hora e R$ 18.000, 
o valor total de 10 plantões 
de 12 horas.

O Edital prevê que, caso 
a contratada não consiga 
constituir seu corpo clínico 
por profissionais médicos 
com residência ou especia-
lização em Terapia Intensi-
va para atuação como plan-
tonistas, poderá compor a 
relação dos profissionais 
indicados para esse servi-
ço, por médicos que com-
provem possuir no mínimo 
01 (um) ano de experiência 
atuando na área de Terapia 
Intensiva Adulto.

A contratada deverá 
apresentar listagem dos 
profissionais médicos, com 
o nome completo, CRM, con-
forme o caso, a área opera-
cional de atuação e demais 

documentos exigidos como 
pré-requisito técnico dos 
profissionais.

De acordo com o crono-
grama, a avaliação dos docu-
mentos será no dia 8 de maio; 
o resultado preliminar, no dia 
9 de maio; e, no período de 10 
a 14 de maio, será reservado 
para recursos do resultado 
preliminar; e a divulgação do 
resultado dos recursos e o re-
sultado final serão no próxi-
mo dia 15 de maio.

Para mais informação sobre o 
edital, acesse do QR Code acima

Hospital estava desativado há sete anos
No hospital Dr. Francisco 

Brasileiro as intervenções estão 
avançando. “Estamos trabalhando 
com muito cuidado, pois é uma 
obra dinâmica. A estrutura do 
hospital é antiga e fazia mais de 7 
anos que estava desativada. É um 
trabalho grande e vamos revisar 
toda a estrutura, a parte elétrica e 
hidráulica, adequando toda a es-
trutura predial”, estimou o geren-
te da Suplan de Campina Grande, 
Israel Costa. O engenheiro ainda 
informou que os colaboradores 
que estão trabalhando nas obras 
estão tomando as devidas pre-
cauções. “O uso de máscara é 
obrigatório e temos fiscalizado 
as empresas para que cuidem do 
pessoal”, pontuou.

As obras de manutenção do 
Hospital de Trauma de Campina 
Grande foram iniciadas antes do 
primeiro caso de coronavírus con-
firmado na Paraíba e está em an-

damento uma obra de manuten-
ção geral em todo o hospital.  “As 
intervenções começaram no dia 9 
de março e os blocos onde serão 
instalados os novos leitos já estão 
prontos. O hospital está fazendo 
higienização da recepção e dos 
blocos 9 e 10, que entregamos 
sexta (1). Estamos concluindo os 
banheiros e após a higienização 
completa o hospital estará pronto 
para receber mais pacientes. Hoje 
estamos trabalhando no bloco 
que se denomina Ala Amarela 
do hospital”, disse a engenheira 
fiscal Fátima Pires.

Essa obra geral no Hospital de 
Trauma contempla serviços de po-
limento mecânico de piso em alta 
resistência, remoção de esquadria 
de alumínio e vidro, remoção/reti-
rada de lavatórios, box, colocação 
de paredes com placas de gesso 
acartonado (drywall), revisão e 
recuperação do telhado com telha 

em fibrocimento ondulada, ma-
nutenção e limpeza de estrutura 
metálica, substituição de esqua-
drias/instalações hidrossanitários/
serviços elétricos e instalações de 
combate a incêndio, limpeza e 
manutenção de calha em chapa 
de alumínio e pintura.

 
João Pessoa
A obra de manutenção e 

adaptação da estrutura física do 
Hospital Santa Paula foi iniciada 
na última quarta-feira (29). Se-
gundo a engenheira Sueine Cal-
das, engenheira fiscal da obra, 
o prédio estava fechado há mais 
de 10 anos. “Neste momento a 
nossa equipe está trabalhando 
no segundo e terceiro pavimento, 
na revisão das cobertas, algumas 
demolições, remanejamento de 
material e estruturando a limpeza 
para a adequação estrutural dos 
pavimentos”, disse.

Foto: Secom-PB



Conversas literárias
Junto com Bernardina Freire no debate, Políbio Alves contará 
sobre “O ofício de escrever” na programação da Feira Internacional 
de Negócios Criativos e Colaborativos (FINCC Digital). Página  11
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Músicos paraibanos destacam obra deixada pelo compositor carioca Aldir Blanc, morto ontem aos 73 anos

“O mais completo cronista da 
Música Popular Brasileira”

“O legado dele é imenso 
e a sua obra é extensa, enor-
me e importantíssima em 
todos os aspectos e do ponto 
de vista da qualidade, no que 
reflete da situação do país”. 
Foi o que ressaltou a canto-
ra e compositora paraibana 
Eleonora Falcone, referindo-
se à morte, aos 73 anos de 
idade, do compositor cario-
ca Aldir Blanc, que ocorreu 
ontem, no Rio de Janeiro, de 
infecção generalizada em de-
corrência do novo coronaví-
rus (covid-19).

Eleonora justificou sua 
tristeza com a morte de 
Blanc, que estava internado 
desde o começo de abril no 
CTI do Hospital Universitá-

rio Pedro Ernesto, no bairro 
de Vila Isabel (RJ). “Escutava, 
através da voz de Elis Regina, 
suas composições em parce-
ria com João Bosco. Sempre 
escutei, pois são letras que 
ficam na cabeça. São letras 
marcantes, pela qualidade da 
escrita e pelo engajamento 
político e social, principal-
mente na época da anistia no 
Brasil, concedida no final dos 
anos 1970”, lembrou ela. A 
propósito, é daquele período 
a música ‘O bêbado e o equili-
brista’, a primeira canção que 
a cantora se lembrou quando 
destacou uma das obras do 
saudoso compositor. 

“A obra de Aldir Blanc 
me inspira, me toca e me 
emociona. Sou uma cantora 
que sempre me inspirei. A 
parceria dele com João Bos-

co é uma das mais felizes da 
Música Popular Brasileira. 
É um casamento feliz, pela 
sintonia. E a impressão que 
fica é a de que foi um gran-
de artista brasileiro. É uma 
grande perda para a MPB”, 
comentou Falcone.

O cantor e compositor 
Milton Dornellas também 
lamentou a morte do letris-
ta. “Blanc é o mais completo 
cronista da Música Popular 
Brasileira”, definiu. “Desde 
suas recordações no fantás-
tico livro Porta de Tinturaria 
até as eternas músicas, prin-
cipalmente as em parceria 
com João Bosco, Aldir sempre 
esteve antenado com o seu 
tempo. Denunciou arbitra-
riedades, viu surgir e findar 
amores, presenciou arengas 
de bares, viu e ouviu silêncio 

de morte. Essa é a importân-
cia de Aldir Blanc, que foi 
porta-voz de milhões de pes-
soas”, disse Dornellas.

O músico paraibano pre-
feriu não destacar nenhuma 
composição do compositor, 
já que a obra do Aldir Blanc 
é toda importante, segundo 
ele. “Nesse momento de tra-
gédia de pandemia e de uma 
estrutura de poder sem a 
menor empatia e solidarieda-
de com o povo brasileiro, os 
textos do Aldir valeriam por 
milhares, milhões de vozes”.

Já Adeildo Vieira afir-
mou que “a morte de Aldir 
Blanc é uma perda muito 
grande para a música bra-
sileira, mas também para a 
literatura”, frisou o cantor e 
compositor. “Ele era um cro-
nista de canções com conteú-

dos literários e musicais, mas 
também fazia crítica social. 
O legado dele é a inspiração 
perene na vida de quem faz 
música e exercita a atividade 
lítero-musical e a crítica so-
cial, mas também investiga o 
universo humano”, analisou.

Adeildo conta que foi in-
fluenciado pela obra de Aldir. 
“Eu tenho muito da minha 
formação musical inspirada 
nele. A minha música tem, no 
DNA, o gene dessa inspiração 
literária”, explicou, destacan-
do uma música preferida, 
cujo título é ‘A nível de’. “Nes-
sa canção, ele faz uma crônica 
sobre dois casais de amigos 
que, depois, trocam de par-
ceiros entre si. É uma jocosa 
crítica à instituição do casa-
mento e aos relacionamentos 
amorosos humanos”.

Em entrevista concedida 
para o Jornal A União, dias 
antes de Blanc ser internado, 
João Bosco chegou a falar do 
companheiro: “Meu grande 
amigo e parceiro. Ele vive em 
casa perto dos discos e livros. 
Viajamos muito juntos. Hoje 
estamos mais caseiros. Nós 
temos a mesma idade, vamos 
fazer 74 este ano. Eu gosto 
muito dele”, chegou a decla-
rar. Aldir Blanc faria aniver-
sário no dia 2 de setembro.

Nas redes sociais, o ami-
go mineiro se despediu do 
parceiro de canções como ‘O 
bêbado e a equilibrista’, ‘Dois 
Pra Lá, Dois Pra Cá’ e ‘Cabaré’, 
dentre outras. “Aldir foi mais 
do que um amigo para mim. 
Ele se confunde com a minha 
própria vida”, lamentou Bos-
co em post no Instagram.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Foto: Alaor Filho/Estadão

Além de centenas de letras e composições, 
Blanc também tinha carreira como escritor, a 
exemplo da coletânea ‘Porta de Tinturaria’, 
que reúne crônicas do ‘Pasquim’

Perda na dramaturgia

Ator Flávio Migliaccio é encontrado morto no RJ
Além de Aldir Blanc, 

outra perda para a cultura 
nacional foi o ator Flávio 
Migliaccio, aos 85 anos. On-
tem ele foi encontrado mor-
to em seu sítio em Rio Bo-
nito (RJ). A causa da morte 
ainda não foi divulgada.

Foi encontrado tam-
bém uma carta do artista 
deixada para a família. No 
texto, ele revela uma de-
cepção com o Brasil e com o 
“tipo de gente” que acabou 

encontrando. “Me descul-
pem, mas não deu mais. A 
velhice neste país é o caos 
como tudo aqui. A humani-
dade não deu certo. Eu tive 
a impressão que foram 85 
anos jogados fora num país 
como este. E com esse tipo 
de gente que acabei encon-
trando. Cuidem das crian-
ças de hoje.”

Flávio Migliaccio ficou 
conhecido com o seriado in-
fantil Shazan, Xerife & Cia,  dos 

anos 1970, e pelas novelas 
que fez na TV Globo em qua-
se quatro décadas de casa. A 
mais recente foi Órfãos da Ter-
ra, no ano passado. Ele tam-
bém atuou no seriado Tapas 
e Beijos (2011), com Andréa 
Beltrão e Fernanda Torres.

Com mais de 60 anos 
de carreira e ateu confesso, 
o ator chegou a evocar sua 
trajetória em Confissões de 
um Senhor de Idade, peça 
montada em 2017 e que tra-

zia à tona um estudo sobre 
a Bíblia com texto, atuação 
e direção do próprio. “Eu 
tinha que encontrar um 
personagem para conversar 
comigo. Por causa da minha 
idade, ninguém melhor que 
Deus, essa figura misteriosa 
que muitos acreditam exis-
tir”, chegou a explicar sobre 
o espetáculo.

Nascido em São Paulo, o 
ator deixa um filho, o jorna-
lista Marcelo Migliaccio.

Foto: Leo Martins/Divulgação

“A velhice neste país é o caos como tudo aqui”, lamentou ator através de carta
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Durante o último Carnaval (fevereiro de 2020) foi 
realizado em Ipuarana, mais precisamente no antigo Se-
minário Franciscano de Santo Antônio, mais um Encontro 
de ex-alunos para comemorar os 80 anos daquela institui-
ção. E um dos pontos altos do Encontro foi o lançamento 
de três livros, tendo como autores Manoel Alves de Sousa, 
este articulista e José Clotario Dantas de Moraes. O livro 
de Clotário, Ipuarana: herança franciscana, ocupará os 
nossos comentários da coluna de hoje.

Quase todos nós, que tivemos a felicidade de estu-
dar no importante Seminário, consideramos ser por-
tadores de um pouco dos ensinamentos de Francisco. 
E o autor dessa obra bem o demonstra. O livro mistu-
ra reminiscências da sua terra natal Mauriti, no Ceará, 
com “lembranças inesquecíveis” da infância e da ado-
lescência. Traça um panorama da vida no Seminário nas 
décadas de 1950 e 1960 sem pieguismo ou saudosismo 
barato. Clotário mistura lembranças com costumes da 
época, com os ensinamentos do latim, do francês e do 
grego, com a importância da missa diária, do Advento e 
da Semana Santa.

Enquanto eu estudei cinco anos em Ipuarana, Clo-
tário passou sete, além do período do Noviciado no 
Convento de Sirinhaém, em Pernambuco. E aproveita 
para, junto com as reminiscências, filosofar um pouco 
sobre a educação completa que os seminaristas rece-
biam, incluindo a esportiva e a musical. Nas viagens 
que empreendeu com a família e amigos, o autor pro-
cura sempre fazer um paralelo com a vida franciscana, 
comentando as relações da vida europeia da época com 
o que acontecia nos anos 2000, em Roma, Milão, Assis 
ou Bardel, na Alemanha.

Outra retrospectiva importante de “Herança Fran-
ciscana” é o relato que o autor faz dos Encontros com a 
turma de ex-alunos. Nós temos colegas espalhados pelo 
Brasil inteiro, do Pará a São Paulo e, periodicamente, são 
organizados encontros regionais e, de cinco em cinco 
anos, o Encontro Nacional, como esse que aconteceu no 
último Carnaval. Mas o autor relata encontros em San-
tarém, Belém, Recife, Salvador, Aracaju, Brasília, Rio de 
Janeiro e São Paulo, afora todos os eventos importantes 
na própria Ipuarana.

Passagens importantes
Quero destacar aqui algumas passagens impor-

tantes do livro, tanto do ponto de vista literário, como 
do humorístico. Um exemplo foi quando, ao sair de Si-
rinhaém para Olinda, a fim de completar os estudos de 
filosofia, o então noviço Clotário deparou-se com uma 
foto 3 x 4 de uma garota de aproximadamente 20 anos, 
guardada numa antiga revista Reader´s Digest. Essa foto 
mudou o seu rumo ao chegar ao padre-mestre e dizer: 
“Quero casar”. A partir daí a Província Franciscana per-
deu um grande frade!

Formado em Direito, mas, filho de comerciante, o 
autor optou por trabalhar na iniciativa privada, tendo 
prestado mais de quarenta anos a empresas privadas, 
boa parte deles na Marcosa, que tinha filial aqui em 
João Pessoa. Quando se aposentou, em 2004, prometeu 
a si mesmo e à família que não “daria mais um dia de 
serviço” para ninguém. E aí foi aproveitar a vida em 
viagens internacionais, dedicação à família e ao Ipua-
rana Clube de Fortaleza, entidade que reúne ex-alunos 
franciscanos e familiares.

Clotário Dantas é um filósofo por natureza, apelida-
do pelos colegas de “cardeal”, pois é bom na música, nos 
discursos, no papo e nas rodas de cachaça. Até para re-
lembrar seus aniversários, filosofa, como quando comenta 
os seus “sessenta” e os “setenta”. Enaltece os superiores, 
relembra os amigos, as freiras alemãs, os irmãos leigos 
(frades sem formação completa) e termina o livro com um 
“pleito de gratidão” à Província Franciscana. Homenageia 
frades alemães, os fundadores de Ipuarana e todos aque-
les que tiveram participação direta ou indireta na sua tra-
jetória. Um livro bem escrito e para merecer registro nos 
compêndios historiográficos deste país!

‘Ipuarana: 
Herança Franciscana’

Vasconcelos
Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Fernando

Colunista colaborador

Foto: Divulgação

Obra de José Clotário 
Dantas de Moraes 
traça um panorama 
da vida no Seminário 
nas décadas de 1950 
e 60 sem pieguismo 
ou saudosismo barato

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

As lives estão, cada 
vez mais, ganhando força e 
dimensão. Dá para notar isso 
nos grupos de WhatsApp 
do prédio, dos amigos e até 
da família, no qual a prima, 
o sobrinho ou até mesmo o 
neto preferido tem informado 
a agenda de apresentações 
do fim de semana. Caseiras 
ou sofisticadas, como foi a do 
DJ Alok, na noite do último 
sábado. Só o jogo de luz que 
podia ser visto de Marte deve 
ter consumido a energia de 
três meses da minha casa. 

A performance do DJ bra-
sileiro mais famoso do mundo 
foi mega, digna dos eventos 
de grande porte, com várias 
câmeras (incluindo um dro-
ne) cobrindo arrojado palco 
montado na sala do aparta-
mento de Alok, com direito a 
aparição da esposa com o filho de 4 meses do casal e de várias 
celebridades da Globo (que transmitiu a performance tanto 
pela TV, quanto pela internet) como contrapartida à diversão: 
afinal, lá estavam eles procurando conscientizar a população 
da importância do isolamento social para conseguirmos fazer 
a curva da pandemia cair no Brasil. Até ontem à tarde, o país 
passava dos 100 mil casos e contabilizava sete mil mortos em 
decorrência do coronavírus.

Curioso como nestes tempos de covid-19, o sucesso (ou 
o prestígio) das lives têm sido medido pela repercussão em 
redes sociais ou em memes que elas têm gerado. As gozações 
em cima da performance pra lá caseira de Ivete Sangalo, em 
meio a filhos e marido, não param de surgir, assim como as 
nostálgicas e hilárias performances dos foliões de velhas 
micaroas que viralizaram nas rede sociais simulando a dinâ-
mica dos blocos de axé, com seus empurra-empurra, brigas e 
seguranças truculentos, à luz da longa apresentação de Bell 
Marques (foram mais de cinco horas de show).

As lives também se tornaram comuns por aqui. Domingo, 
quem estava ligado no Instagram de Jurandy do Sax pôde matar 
a saudade de assistir ao pôr do sol ao som do ‘Bolero’ de Ravel. 
Ao invés de um barquinho no Rio Paraíba, o músico paraibano 
se posicionou no topo de um prédio, de onde saudou a chegada 
do crepúsculo. Teve quem assistisse a performance pela telinha 
do celular, mas teve também que deixou o aparelho de lado e, 
com o som ligado, foi para a janela dos fundos contemplar a 
beleza, com a trilha sonora de Jurandy, ao vivo.

Acertadamente, a Ener-
gisa também entrou no cir-
cuito, proporcionando uma 
programação diversificada 
nas noites de sexta, sábado e 
domingo através do projeto 
Fique em Cena, com atra-
ções daqui da Paraíba, Rio 
de Janeiro e Minas Gerais, 
sede da empresa. Nesse 
mix, teve Cátia de França, 
Cabruêra, Wister, Nathalia 
Bellar, Polyana Resende e os 
Gonzaga, entre outros.  

Despojadas e com boa 
estrutura, as lives reuniram, 
até aqui, algus dos nomes 
mais relevantes da atual cena 
musical do nosso Estado, 
em performances caseiras e 
intimistas, daquelas que ali-
mentam a alma e acalentam 
o espírito nestes tempos de 
pandemia e isolamento social. 

No próximo fim de semana tem mais.
Mas prestem bem atenção: live não é sinônimo apenas 

de música. Praticamente todo mundo que coloca seu rosto 
na frente de uma câmera de celular para o mundo está 
fazendo uma “apresentação ao vivo”, seja contando uma 
piada, ensinando a fazer um bolo de chocolate, palestrando 
sobre vida extraterrestre ou apenas contando como foi seu 
dia na quarentena.

Nesta semana, o Sebrae-PB realiza a Feira de Negócios 
Criativos e Colaborativos com palestras, mesas e expositores, 
tudo 100% digital através do site fincc.com.br/2020. Começou 
ontem e vai até sexta-feira. Ontem mesmo, eu tive a oportuni-
dade de falar sobre a fase atual do Correio das Artes, do qual 
tenho orgulho de editar há exato um ano. No papo, fui escuda-
do pelo mestre, William Costa, meu antecessor no suplemento 
literário, editor por nove anos do querido CdA. 

Mas não para por aí. As chamadas “Lives de Literatura”, 
habilmente orquestradas pelo poeta Juca Pontes, reúnem um 
dream team da literatura paraibana para falar de assuntos 
como “O ofício de escrever”, palestra de Políbio Alves com a 
participação de Bernardina Freire como debatedora, que vai 
ao ar nesta terça, às 18h.

Amanhã tem “A voz literária do Sertão”, com Linaldo 
Guedes intermediado por Bruno Gaudêncio e na quinta-feira, 
o crème de la crème com um bate-bola literário entre Sérgio de 
Castro Pinto e João Batista de Brito, sempre às 18h. Usufrua – 
é gratuito – e #fiqueemcasa.

‘Lives’, da música à literatura

Durante esse tempo de isolamento 
social, o que não nos falta é tempo para 
pensar. Fomos todos pegos com a mão 
na botija! Despreparados. Com exceção 
de alguns países que investem ou que 
tomaram decisões acertadas como a 
Islândia, Nova Zelândia, Coreia do Sul. 
Fiquei a me perguntar: Mas, como pode 
o mundo chegar aos pulos ao desenvol-
vimento? Ao sucesso? À tecnologia de 
ponta? Construção de edifícios de mais 
de 100 andares? Tudo de modernida-
de? Aviões supersônicos? A era digital 
e tudo o que os computadores nos 
proporcionam? E deixarem de lado, os 
vírus, que sobrevivem a tudo, e podem 
acabar com a humanidade num estalar 
de dedos. Que eu não saiba o que seja 
um vírus e seu poder catastrófico, vá 
lá. Mas e os médicos? Os sanitaristas? 
Os governantes? A ciência? Por que, se 
não, qual o sentido de irmos à lua e não 
termos saúde e, quando adoecemos, 
morrermos em efeito dominó?

Conversando, refletimos que, 
ciência/pesquisa custam caro. Não 
interessa ao mundo do imediatismo, 
e depois, investir nas ciências mas-
sivamente, não tem retorno rápido. 
Simples assim. E fiquei a pensar, em 
pequena escala: Por que um gover-
nante local não resolve a questão 
do saneamento básico? Custo alto e 
ninguém vê e não dá voto. O que dá 
voto é obra cara. Mesmo que depois 
vire o tal do elefante branco. Já cansei 
de ouvir cientistas brasileiros que se 
mudam para os Estados Unidos/Eu-

ropa para poderem desenvolver seus 
trabalhos. Agora mesmo no Brasil, 
com esse governo que desqualifica as 
Ciências Humanas, e corta as verbas 
das Ciências em geral, tudo é direcio-
nado para um governo que não tem 
o ser humano como prioridade. Os 
estudos. O bem-estar dos indivíduos. 
E assim caminha a humanidade...

Quando se vê a Alemanha, país 
que enfrentou as duas grandes guerras 
mundiais, com seu plano de desenvol-
vimento, uma Angela Merkel toman-
do as rédeas, cuidando do seu povo, 
tomando providências, constato que 
estamos ainda na idade da pedra. E 
com a pedra, as cavernas e as sombras 
indecifráveis. Somos vulneráveis aos 
seres invisíveis e mortais. Há décadas 
com a saúde deixada de lado, quan-
do, na verdade, deveria ser o objeto 
número um de todo país. Sem saúde 
não alcançamos nada. Nem mesmo a 
Educação. Ou a vida! Tão fundamental 
para todos os povos. Teríamos que ter 
investido tudo em proteção, pesquisa 
para defesas, para pelo menos alguns 
desses vírus que nos ameaçam. E bom 
lembrar que vieram outros antes de 
nós. As pestes que assolaram o mun-

do. E outros virão em seguida. Do 
morcego, da galinha, do macaco ou de 
outros bichos  hospedeiros.

E da minha janela o que vejo?  Um 
presidente débil e perverso a dizer: 
“E daí?”, e a fazer apologia da ditadura 
todos os domingos, literalmente sem 
máscara, como se o país e a sua saúde 
do povo não lhe dissessem respeito; 
um ministro da Saúde, de olhos sinis-
tros e que não nos diz o que não seja 
óbvio nem apresenta um caminho de 
esperança; um povo desavisado e des-
crente que a doença lhe acometa; uma 
desigualdade social que não comporta 
o mesmo isolamento de quem pode fi-
car em casa; um abismo social pronto 
para explodir; uma crise econômica 
que quebrará meio mundo, e mais 
ainda os mais pobres; uma saúde que 
engatinha para os desafios do século 
21; um momento onde todos estão 
perdidos (nenhuma notícia concreta 
do que fazer, onde fazer, e como ad-
ministrar o sistema falido da saúde); 
e uma nuvem sombria que nos tira o 
sono e a sanidade.

O tempo passa. Estamos em maio. 
Dia do Trabalhador. Mês das Mães, das 
grandes vendas no comércio. E nós, 
lutando pela saúde de cada dia. A ladei-
ra abaixo que cantou Moraes Moreira 
ainda está por vir. E Moraes foi embora 
pro céu, pois lá deve ser amigo do rei! E 
nos deixou, sem mais nem ladeira, para 
cantarmos desavisados.

E Viva a Ciência. Por favor olhem 
para e por ela.

Crônica Ana Adelaide Peixoto 
adelaideana@uol.com.br | colaboradora

A Ciência – Tudo que temos! 
Ou quase tudo!

E da minha janela o que vejo?  
Um presidente débil e perverso a 
dizer: ‘E daí?’, e a fazer apologia 

da ditadura todos os domingos 

Foto: Divulgação

Transmissão ao vivo e sofisticada de Alok foi digna dos eventos de grande porte
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Políbio Alves fala sobre o ofício 
de escrever em ‘live de literatura’

“O ofício de escrever é 
um bálsamo, um lenitivo para 
as pessoas, sobretudo no 
atual momento, em que es-
tamos em isolamento social”, 
disse o escritor Políbio Alves, 
que participará hoje, a partir 
das 18h, de uma transmis-
são ao vivo para falar sobre o 
tema, dentro da programação 
cultural da Feira Internacio-
nal de Negócios Criativos e 
Colaborativos 2020 (FINCC 
Digital), evento realizado 
pelo Sebrae-PB através do 
Instagram (@finccdigital).

Durante sua participação 
na live com a escritora Bernar-
dina Freire como debatedora, 
Políbio Alves antecipou que 
pretende abordar desde a ori-
gem de sua carreira literária. 
Nesse sentido, ele vai explicar 
a razão que o levou a ingressar 
no mundo da literatura e a con-
tinuar vivendo nesse ambiente 
até hoje. “Leio muito, porque 
me alimento mais de leituras. 
É uma atividade que faço dia-
riamente, sempre das 8h até 
as 12h. Minha leitura é o meu 
complemento e, para ser um 
bom escritor, além de escrever 
bem, é preciso gostar de ler”, 
analisa. “A minha leitura é meio 
complicada. Quando me depa-
ro, na leitura da obra de algum 
autor, com alguma palavra que 
ainda desconheço, paro e vou 
procurar o significado. Com 
isso, também me enriqueço li-
terariamente falando”. 

Com relação ao tema, “O 
ofício de escrever”, Políbio 
Alves comentou que preten-
de detalhar como se dá o seu 
processo de criação de uma 
obra literária. “Eu tenho mui-
to a dizer e é por isso que es-
crevo, inclusive sobre a minha 
experiência de vida, no senti-
do de acreditar que a litera-
tura e a poesia podem tornar 
uma pessoa mais feliz e de 
respeito. Sobrevivi a muita 
coisa, inclusive à perseguição 
política, na época da ditadura 
militar no Brasil, e a literatura 
me salvou”, confessou.

“Não escrevo para mim, 
mas para o povo. Minha in-
tenção, ao agir assim, é fazer 
com que as pessoas tenham 
uma vida melhor. Assim, atra-
vés da literatura, eu sirvo e 
respeito cada pessoa, passan-
do a mensagem, por meio da 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Foto: Edson Matos

Infinito, eternidade, invenções. Poesia, letra, ima-
gem. Tudo é possível com a mistura dos mundos mate-
máticos e literários. 
(Jacques Fux. O enigma do infinito.) 

A obra literária de Jacques Fux tem como base prin-
cipalmente o binômio matemática & literatura. Além de 
alguns romances premiados como o Jabuti, Prêmio São 
Paulo, Fux publicou os ensaios Literatura e Matemática 
(2016) e George Perec: a psicanálise nos jogos e trauma de 
uma criança de guerra (2019). 

Raquel Matsushita é designer e ilustradora premia-
da, tem livros publicados para crianças e adultos. Já parti-
cipou do catálogo da Feira de Livros Infantis de Bolonha e 
recebeu selos de Distinção Cátedra Unesco de Leitura PU-
C-Rio. Condizente com o texto verbal, figuras geométricas 
ilustram este livro: triângulos, círculos, cubos.  

O enigma do infinito destina-se a um público juvenil e 
está dividido em 11 capítulos, é considerado um texto-en-
saio e não  uma narrativa formal. Em nota inserida na 4ª 
capa, a editora afirma: “Cada capítulo narra uma face da 
conjunção entre matemática e literatura. (...) Uma leitura 
fascinante que desafia o leitor a entender a literatura no 
sentido antigo e clássico”. 

O primeiro capítulo de Babel ou Ravel: a grande confu-
são fala sobre o tempo em que todos os homens utilizavam 
a  mesma língua, aí surgiu a ideia estapafúrdia de cons-
truir uma torre que alcançasse o céu. O projeto não deu 
certo, houve uma grande confusão e apareceram muitas 
línguas, as pessoas passaram a não entender o que as ou-
tras diziam. Foi nesse momento que nasceu a matemática, 
os números não têm pátria e falam uma só língua. 

As línguas são diferentes, mas permitem muitas brin-
cadeiras, entre elas está o palíndromo, assim há palavras 
que podem ser lidas da mesma maneira da esquerda para 
a direita e vice-versa, como “ovo”, “Ana”, “oco”. Imaginem 
um livro inteiro que pode ser lido de trás para frente. Será 
que existe? Sim, e foi escrito pelo francês George Perec: O 
Grande Polídromo. 

Na matemática, é possível também inventar polí-
dromos e parece ser bem mais fácil. Vejamos 11, 33, 44 e 
muitos outros. A brincadeira pode apresentar variações 
e lá vai: 11, 121, 34, 43. Invertem-se os números e o jogo 
prossegue infinitamente. Para Fux, “a matemática, poeti-
camente falando, promete o infinito e a eternidade”. 

Conjunto, palavra muito usada na matemática, é a 
reunião de números, objetos, ideias, pessoas, línguas, poe-
mas, palavras, imagens e de sonhos. Se voltarmos o olhar 
para a matemática, um conjunto de números ímpares é 
infinito – 1, 3, 5... um conjunto de números pares também 
– 2, 4, 6...

Lipograma é outra brincadeira interessante. Será di-
fícil escrever uma frase inteira sem usar uma letra? Re-
tirar uma letra de um pequeno texto não é tarefa difícil, 
mas escrever um livro inteirinho sem utilizar a letra mais 
frequente do alfabeto é uma grande jornada. Novamente 
George Perec foi autor dessa façanha. A letra mais fre-
quente na língua francesa é o “E”. Perec perdeu seus pais 
na 2ª Guerra Mundial e escreveu um livro – La Disparition 
– sem a utilização desta letra para representar a falta que 
sentia dos seus entes queridos. A tradução literal em por-
tuguês seria “O desaparecimento” – o “E” está presente 
duas vezes. Foi feita uma tradução deste livro para o por-
tuguês com o título O sumiço, aí não aparece a letra “E”.  

Em alguns países existe tabu com certos números.  
Os chineses não gostam do 4. Segundo eles, a fonética 
desse número lembra a palavra “morte”. Na China, alguns 
prédios não têm o 4. Nos EUA, o tabu é com o número 13. 
Há edifícios que pulam do 12º andar para o 14º.

A arte japonesa de ikebana, que consiste em arran-
jos florais com folhagem, flores, galhos, é formada por um 
conjunto de três elementos que representam o céu, a Terra 
e a humanidade. Muitas pessoas pensam que é uma arte 
exclusiva dos japoneses, mas sua origem está na Índia. O 
japoneses, como os chineses, não gostam do número 4. 

O livro de Jacques Fux é lúdico e cheio de conhecimen-
tos. Há muita coisa para ser desvendada. Fica o convite 
para brincar com os amigos. Qual será a letra mais usada 
na língua portuguesa? É fácil descobrir, tente escrever um 
pequeno texto e conte qual é letra que aparece mais vezes, 
aí vai saber e sugiro escrever um pequeno texto com a au-
sência desta letra. 

Outra pesquisa pode ser feita com os números. Vimos 
a preferência pelo número 3. Em alguns países, o 4 e o 13 
são rejeitados.  Há outros números que são bem-vindos.  
Há números preferidos?  Tenho predileção pelo número 5. 
E você, leitor, qual é o seu número de sorte?  

Matemática nunca foi minha disciplina favorita, atri-
buo a uma professora ranzinza e pouco didática do antigo 
curso primário. A literatura sempre foi o meu norte e de 
repente descubro que matemática e literatura podem an-
dar juntinhas, unidas. Que bom!

Matemática vs.
Literatura 

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Colunista colaboradora

O Fica em Casa Mó che-
ga ao último dia de transmis-
são hoje, em seu quinto dia 
da terceira edição. O festival, 
que vem acontecendo men-
salmente pelo perfil do Ins-
tagram (@FestivalCasaMo), 
desta vez abarcou nomes 
como as bandas Luaz, DMG, 
Bel Medula e a Pedecoco, 
além dos artistas Thardelly 
Lima e o indígena Juscelino 
Tabajara. A Pedecoco encerra 
a programação na noite de 
hoje com apresentação mar-
cada para as 19h.

O grupo teve origem em 
2007 e está na cena buscan-
do realizar um trabalho coe-
rente, valorizando tanto as 
raízes do reggae, quanto as 

raízes paraibanas, mesclando 
os ritmos e criando uma nova 
leitura para o gênero.

De acordo com o ideali-
zador do festival, Noé Pires, 
a terceira edição está sendo 
um sucesso. “Conseguimos 
articular contatos com ban-
das não só de João Pessoa, 
mas de São Paulo, como a 

Jardim Soma, e a Luaz, do Rio 
Grande do Norte. Abrimos 
também uma janela de diálo-
gos sobre diversas questões, 
que resultaram em um estí-
mulo criativo em plena pan-
demia”, explica. “Recebemos 
um retorno maravilhoso, 
tanto do público, quanto dos 
próprios artistas envolvidos 

e está sendo muito gratifican-
te”, completa Noé, e já adianta 
que a quarta edição aconte-
cerá em junho. 

O Festival Casa Mó, a edi-
ção presencial dos mesmos 
organizadores e que aconte-
ce anualmente em Cabedelo, 
já está no calendário da For-
taleza de Santa Catarina, a 
“casa” do evento, como expli-
ca Noé. Mas a edição de cinco 
anos depende dos desdobra-
mentos de disseminação do 
covid-19. “Considerando a 
crise, é provável que o festival 
não aconteça de forma pre-
sencial. De toda forma, ele vai 
acontecer uma parte on-line. 
Só não temos como confir-
mar o formato ainda, tudo vai 
depender do que vai aconte-
cer nos próximos dias”, anali-
sa o coordenador.

‘Fica em Casa Mó’

Terceira edição do evento acaba hoje

Reggae da Pedecoco encerra programação com show virtual a partir das 19h

Foto: Rafael Passos/Divulgação
Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

minha escrita, de que a vida 
pode ser melhor”.

Políbio Alves também 
elogiou a iniciativa de se pro-
duzir as lives. “Esses eventos 
de transmissão ao vivo, reali-
zados de maneira virtual, são 
muito bons. O povo está mui-
to angustiado, por causa dos 
efeitos que essa pandemia do 
novo coronavírus está trazen-
do ao mundo. Por isso, essas 
lives podem despertar, nas 
pessoas, a esperança de que o 
mundo vai mudar. E vai mu-
dar”, persevera o autor. 

Já a presidente da Aca-
demia Feminina de Letras e 
Artes da Paraíba, a escritora 
Bernardina Freire, também 
ressaltou a realização da live, 
na qual atuará como debate-
dora durante a participação 
do escritor. “É um evento im-
portante por dois aspectos. 
Primeiro, pela iniciativa do Se-
brae-PB de incluir a literatura, 
que não deixa de ser um pro-
duto. E, em segundo, porque 

boa parte da  população vai 
conhecer, por meio virtual, um 
poeta que é paraibano e cuja 
obra é reconhecida no Brasil e 
internacionalmente”. 

Na programação do 
FINCC Digital, que vai até a 
próxima sexta-feira,  as “lives 
de literatura” terão ainda as 
participações do poeta, editor 
e jornalista Linaldo Guedes 
abordando o tema “A voz lite-
rária do Sertão”, tendo como 
debatedor o escritor Bruno 
Gaudêncio (amanhã, às 16h); 
e o poeta e escritor Sérgio de 
Castro Pinto enfocará “A mi-
nha fala dos bichos”, sendo o 
debatedor o crítico de cinema 
João Batista de Brito (quinta-
feira, às 16h). 

Novo romance
Políbio Alves está apro-

veitando o período de qua-
rentena para ler muito e tam-
bém concluir um novo livro. 
Trata-se do romance Outono 
– Memorial da Escritura, que, 

se for possível, pretende lan-
çar ainda neste ano.

“Neste tempo de isola-
mento social, decidi pegar os 
rascunhos para dar uma la-
pidação no texto dessa obra, 
na qual vinha trabalhando há 
mais de três anos. O livro é 
sobre a história de um escri-
tor que conversa com os seus 
próprios personagens”.

Com a escritora Bernardina Freire como debatedora, autor paraibano contará sobre processo de criação de uma obra

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da Feira 

de Negócios Criativos

FINCC Digital



Investimento de mais de R$ 1,5 milhão vai beneficiar microempreendedores em tempo de crise causada pelo coronavírus

Empreender Paraíba assina 
232 contratos nesta semana

O Programa Empreen-
der PB realiza, nesta semana 
(4 a 8 de maio), 232 assina-
turas de contratos em domi-
cílio com um investimento 
de R$ 1.554.900,00 para em-
preendedores de 25 municí-
pios do Sertão do Estado que 
desejarem iniciar um negócio 
ou ampliar um já existente.

A medida foi anunciada 
pelo governador João Azevêdo e 
visa auxiliar os microempreen-
dedores que enfrentam dificul-
dades pela falta de geração de 
renda devido ao isolamento so-
cial provocado pela pandemia 
do novo coronavírus.

Todos os empreendedo-
res com o processo em fase 
de contratação no programa 
serão contatados por telefone 
para agendamento da visita 
em domicílio, respeitando a 
ordem de inscrição. A equipe 
alerta que todos estejam com 
seus telefones disponíveis e 
permaneçam em suas casas, 
até a visita do técnico.

Os empreendedores po-
dem verificar se seu processo 
está apto para a assinatura de 

contrato através do site www.
empreenderpb.pb.gov.br.

Lista dos municípios que 
serão atendidos (8ª, 9ª, 10ª e 
13ª regiões): Aparecida, Be-
lém do Brejo do Cruz, Bonito 
de Santa Fé, Brejo do Cruz, 
Cachoeira dos Índios, Caja-
zeiras, Cajazeirinhas, Catolé 
do Rocha, Condado, Jericó, 
Lastro, Mato Grosso, Monte 
Horebe, Paulista, Poço de José 
de Moura, Pombal, Santa Cruz, 
São Bento, São Domingos, São 
Francisco, São João do Rio do 
Peixe, São José da Lagoa Tapa-
da, São José do Brejo do Cruz, 
Sousa e Vieirópolis.
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O quinto sorteio da campanha será antecipado para a próxima sexta-feira, no auditório da Lotep, e é referente às compras no mês de abril

Foto: Edson Matos

Nota Cidadã

Compras realizadas até 31 de maio 
concorrem a R$ 60 mil em prêmios

As compras realiza-
das entre 1º e 31 de maio 
nos estabelecimentos 
comerciais do Estado da 
Paraíba, com o número 
do CPF inserido na nota 
fiscal, vão concorrer ao 
6º sorteio da campanha 
de prêmios mensais Nota 
Cidadã.

Serão sorteados mais 
21 prêmios, que totali-
zam R$ 60 mil em valores, 
sendo 20 prêmios de R$ 2 
mil, e um prêmio especial 
no valor de R$ 20 mil. A 
campanha ‘Nota Cidadã’ é 
uma iniciativa do Gover-
no da Paraíba, por meio 
da Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz), com 
apoio da Codata (Compa-
nhia de Processamento 
de Dados da Paraíba) e da 
Lotep (Loteria Estadual 
da Paraíba).

Serviços
Devido às medidas 

de restrição para evitar o 

contágio da pandemia do 
coronavírus, os serviços 
essenciais permanecem 
abertos na maioria dos 
municípios da Paraíba, 
como por exemplo, su-
permercados, mercadi-
nhos, farmácias, padarias 
e postos de combustíveis. 
Esses segmentos podem 
emitir nota com CPF e os 
cidadãos participarem da 
campanha, desde que te-
nham feito o cadastro úni-
co no portal www.digital.
pb.gov.br.

 5º sorteio
O 5º sorteio da cam-

panha Nota Cidadã será 
antecipado para a próxi-
ma sexta-feira, dia 8 de 
maio, no auditório da Lo-
tep, em João Pessoa, que 
é referente às compras no 
mês de abril. A transmis-
são será feita no auditório 
da Lotep, via live, no canal 
do YouTube da Sefaz-PB e 
também pelo Instagram 

da Lotep no endereço @
lotep.pb.

Prêmios
Aqueles que ainda não 

fizeram o cadastro no Por-
tal da Cidadania e querem 
concorrer aos 21 prêmios 
do mês de maio precisam 
fazer, antes de tudo, um 
cadastro único no portal 
digital do Governo da Pa-
raíba (www.digital.pb.gov.
br). O cadastro solicita 
apenas o nome completo; 
número do CPF; data de 
nascimento; e-mail, telefo-
ne e a criação de uma se-
nha. Após fazer o cadastro 
da Nota Cidadã no Portal 
da Cidadania e exigir em 
cada compra no comércio 
a inserção do número do 
CPF na nota fiscal, o cida-
dão passa a concorrer aos 
prêmios mensais. Essas 
notas com o CPF vão gerar 
bilhetes que servirão para 
concorrer aos sorteios em 
dinheiro todos os meses.

Participar
Pode participar da 

Campanha Nota Cidadã 
qualquer pessoa física, 
maior de 18 anos, no gozo 
de sua capacidade civil, que 
tenha adquirido mercado-
ria, como consumidor final, 
em estabelecimento inscri-
to no Cadastro de Contri-
buintes do ICMS do Estado 
da Paraíba (CCICMS). Os 
estabelecimentos comer-
ciais deverão informar 
aos adquirentes, no ato da 
emissão da NFC-e ou NF-e, 
a necessidade de inclusão 
do CPF para participar da 
campanha.

Além de fortalecer o 
exercício da cidadania fis-
cal e a participação mais 
ativa do cidadão paraiba-
no na exigência da nota 
fiscal no ato da aquisição 
de produtos das lojas físi-
cas, a campanha Nota Ci-
dadã busca incrementar, 
inicialmente, as vendas do 
comércio local.

A crise econômica e so-
cial provocada pela pandemia 
do coronavírus trouxe uma 
série de dúvidas e dificulda-
des para os empreendedores 
paraibanos. É por essa razão 
que o Sebrae Paraíba, com o 
objetivo de auxiliar os peque-
nos negócios nesse período 
de desafios, está oferecendo 
um serviço gratuito de con-
sultorias online, cujo agenda-
mento está disponível para 
empreendedores das regiões 
do Brejo, Agreste, Cariri e Ser-
tão do Estado.

Para realizar o agenda-
mento, o empresário deve en-
trar em contato com o Sebrae 
Paraíba através da Central de 
Relacionamento, cujo telefo-

ne é o 0800 570 0800, ou pelo 
Whatsapp da instituição, por 
meio do número (83) 99193-
3372. Cada empresário pode 
realizar uma consultoria com 
até quatro horas de duração, 
através de uma plataforma de 
videoconferência.

De acordo com o modelo 
elaborado pela instituição, o 
consultor do Sebrae, duran-
te o primeiro contato com o 
empreendedor, vai identificar 
as necessidades da empresa 
e elaborar um relatório de 
diagnóstico sobre o negócio. 
Com base nesse relatório, o 
profissional vai apresentar 
ao empresário propostas que 
auxiliem na resolução dos 
problemas.

Medida visa auxiliar os 
microempreendedores 

que enfrentam 
dificuldades pela falta 

de geração de 
renda devido ao 
isolamento social

Sebrae-PB oferece 
consultoria gratuita

Para nós e os que nunca leram Platão e Saramago
Escrevo aqui na minha doce caverna e 
não sou um doce vampiro. Ela não está no 
campo, lá depois de Ingá do Bacamarte.
       Herdei da minha mãe Antonieta a minha 
caverna. Ela fica na urbe, em Cruz das 
Armas, de onde posse espiar um quartel e 
pessoas anônimas, passando por duas calça-
das, que nunca leram Platão e Saramago. 
Elas não podem me espreitar. 
       Plantas e flores de um jardim protegem 
minha janela, como se fossem vidros fumês 
de vegetal. Os passarinhos, esses têm direito 
e poder de observar a caverna. Costumam 
me acordar com seus agradáveis gorjeios.
       Sei que há 4.273 cadastradas no Brasil. 
Se os espeleólogos quiserem, podem cadas-
trar a minha: a 4.274a. caverna. Não impor-
ta. Só que aqui não entrarão.
       

nnnnnnnnnnnn

       Na minha caverna, não há somente 
discos, livros e roupas. Há imagens católi-
cas e gosto muito de Santo Antônio e Nossa 
Senhora de Fátima. Além da imagem, na 
porta que dá entrada ao meu quarto tem um 
crucifixo de baquelite, em cujo centro há o 
rosto de N. S. de Fátima e abaixo a mensa-
gem “Proteja Carlos”.
       Há fotos, medalhas, uma echarpe ingle-
sa que Daniel Ochotorena me mandou de 
Londres (“Super England Forever”), álbuns, 
búzios, remédios, conchas marinhas, telefo-

nes fixos e celulares, sacolas. Gosto muito de 
uma parte da caverna onde, num armador 
de rede, está pendurada uma bela e antiga 
camiseta negra, onde está escrita em verde a 
palavra “Imagine”. John Lennon forever!

nnnnnnnnnnnn

       Um amigo meu pediu que eu deixasse 
minha caverna pra ver o mundo. 
       Acontece que nestes dias de plena ig-
norância (principalmente, a política, tanto 
à esquerda como ao centro e à direita), 
violência e desamor, o mundo é minha 
caverna, onde reinam a paz, o saber e o 
amor. Somente saio da caverna quando lá 
fora, bem lá fora, posso motivar pessoas a 
montarem suas cavernas, como se estivés-
semos formando um novo tipo de resistên-
cia como a observada em “Fahrenheit 451”.
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       Aproveito para lembrar que no livro “A 
caverna”, José Saramago retornou o mito de 
Platão para discutir o capitalismo em que 
as pessoas tornaram-se apenas profissões. 
Enfim, sombras.
       Penso que saberíamos mais das comple-
xidades da vida se estudássemos com afinco 
suas contradições em vez de perdermos 
tempo com identidades e coerências. 
       Em meu livro, “Nós - An insight”, tenho 
um poema-pergunta, chamado “Pra que 

tanta identidade?”. O mundo que sentimos 
é somente uma cópia apagada do mundo 
das ideias pois as ideias são únicas e imu-
táveis e as coisas do mundo sensível estão 
constantemente mudando. Esse pensamen-
to aparece no livro “República” e é conhe-
cida como “Mito da Caverna”. Para Platão a 
única forma para conhecermos a realidade 

Platão divide o 
mundo em duas 
realidades: a sen-
sível, percebida 
pelos sentidos; a 
inteligível (mundo 
das idéias). O pri-
meiro é o mundo 
da imperfeição e o 
segundo encontra-
ria toda a verdade 
possível para o ho-
mem. Assim o ser 
humano deveria 
procurar o mundo 
da verdade para 
que consiga atin-
gir o bem maior 
para sua vida. 

inteligível é através da razão pois os nossos senti-
dos podem nos enganar.
 

nnnnnnnnnnnn

       Quando saio da minha caverna para ir aos 
outros lados da vida, não fico com as pupilas 
dilatadas, pois nelas não há escuridão.

Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.comEssas coisas
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A portas fechadas
Em reunião fechada no gabinete do presidente Jair Bolsonaro, 
o delegado Rolando Alexandre de Souza tomou posse no 
cargo de diretor-geral da Polícia Federal.  Página 14
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Governador João Azevêdo faz um alerta: “As medidas serão mais duras em virtude da queda do isolamento social”

Durante uma live realizada 
no início da noite de ontem, o 
governador João Azevêdo (Cida-
dania) não destacou a possibi-
lidade de implantar o chamado 
lockdown (bloqueio total) na 
Paraíba, caso as medidas de iso-
lamento social não sejam cum-
pridas pela população. Azevêdo 
explicou que está sendo feito um 
levantamento de dados sobre a 
taxa de isolamento para averi-
guar o cumprimento dos decre-
tos estadual e municipais.

“Esta é uma carta que está 
posta na mesa. Não há previsão 
de implantação de lockdown 
neste momento. Tem que ter um 
estudo aprofundando e é isso 
que estamos fazendo. Espero 
que não precise ocorrer, mas, 
se os dados apresentados forem 
nessa direção, iremos implantar 
sem nenhum problema”, avisou.

O governador afirmou que o 
Estado ainda não possui núme-
ros que permitam flexibilizar o 
isolamento social neste momen-
to e que está debatendo com os 
prefeitos os meios para evitar a 
aglomeração de pessoas, espe-
cialmente nas agências bancá-
rias, em dias de recebimento dos 
benefícios liberados pelo gover-
no federal. “Se faz necessário 
que as pessoas entendam que 
as medidas serão mais duras em 
virtude da queda do isolamento 
social”.

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

José Alves
zavieira2@gmail.com

José Alves
zavieira2@gmail.com

Lockdown: governo avalia a  
medida, mas não dá previsão

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Pelas Prefeituras

Sede administrativa
Para marcar o ‘Dia do Trabalho’, comemo-
rado no último dia 1º, a Prefeitura de São 
francisco, no Alto Sertão paraibano, inau-
gurou a sua nova sede administrativa. O se-
cretário da Casa Civil do município, Júnior 
Araújo, garante que a nova sede do Poder 
Executivo está mais moderna, confortável 
e estruturada para melhor gerir a cidade e 
atender as demandas da população.

Live em Marizópolis
O engenheiro Jeferson Vieira (PDT), lan-
çou oficialmente a sua pré-candidatura 
a prefeito do município de Marizópolis, 
no Sertão da Paraíba. Em razão da pan-
demia do novo coronavírus, o anúncio 
foi transmitido no último dia 1º pelo fa-
cebook e Instagram. A live contou com 
a participação de presidentes dos parti-
dos de oposição: Samuel Soares (Repu-
blicanos) e Miguel Neto (Progressistas), 
além do ex-prefeito José Vieira e do ad-
vogado Abdon Lopes.

Usaid no Brasil
Os Estados Unidos estão fornecendo um 
novo fundo para apoio econômico de US$ 
950 mil (aproximadamente R$ 5,21 mi-
lhões) para incentivar investimentos do 
setor privado na mitigação dos impactos 
da covid-19 nas populações vulneráveis 
do Brasil, com foco na região amazônica. 
A assistência faz parte do investimento 
anterior dos EUA no Brasil (mais de US$ 
617 milhões nos últimos 20 anos). O fundo 
será coordenado pela Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento Interna-
cional (Usaid), por meio do setor privado 
e da sociedade, com o governo brasileiro.

Comitê de Crise
Prefeitos e secretários da Saúde de quatro 
municípios da Região Metropolitana de 
João Pessoa participaram no sábado (2) 
de uma webconferência para trocar expe-
riências e traçar estratégias conjuntas no 
enfrentamento ao novo coronavírus. Lu-
ciano Cartaxo (PV), de João Pessoa; Márcia 
Lucena (PSB), do Conde; Berg Lima (PL), 
de Bayeux; e Emerson Panta (Progressis-
tas), de Santa Rita definiram a criação de 
um Comitê de Crise, aberto para a partici-
pação do governo do Estado, visando a im-
plementação de um consórcio da micror-
região de cunho sanitário.

Segurança a profissionais
O Hospital Universitário Lauro Wander-
ley, da Universidade federal da Paraíba 
(UfPB), e vinculado à Rede Ebserh, rece-
beu mais um reforço para promover se-
gurança a profissionais e pacientes aten-
didos na instituição. Em uma iniciativa 
idealizada pela Embaixada de Negócios 
da Paraíba em conjunto com a Sociedade 
Paraibana de Pneumologia, foram entre-
gues equipamentos de proteção individual 
(EPIs), a serem destinados a colaborado-
res que atuam na linha de frente no com-
bate ao novo coronavírus.

Pré-candidato no Conde
O Diretório Municipal do Partido Comu-
nista do Brasil (PCdoB), no município do 
Conde lançou oficialmente o nome do mú-
sico e sindicalista Marconi de Coqueirinho 
como pré-candidato a prefeito da cidade 
nas eleições municipais deste ano. Emma-
nuel Marconi Almeida Batista, o Marconi 
de Coqueirinho, 52 anos, é natural de Cam-
pina Grande e há 18 anos fixou residência 
no Conde. Além de músico, ator e produtor 
de eventos, ele é presidente da Associação 
dos Donos de Barracas na Costa do Conde.

Notas & Fatos

Política em Movimento

PB terá R$ 128 milhões para combate ao coronavírus

Demora pela chegada de recursos preocupa Azevêdo

O governador João Azevêdo (Cida-
dania) anunciou na manhã de ontem 
em entrevista ao Jornal Estadual, da 
Rádio Tabajara, que a Paraíba deve-
rá receber aproximadamente R$ 128 
milhões do governo federal para o 
combate ao coronavírus, divididos em 
quatro parcelas. Quanto a decisão do 
prefeito de Santa Rita, Emerson Panta 
(Progressistas), em querer decretar 
lockdown (bloqueio total da cidade), o 
governador disse que ainda não vê essa 
necessidade em nenhum município da 
Região Metropolitana de João Pessoa.

Todavia, o governador afirmou que 
existe a possibilidade do lockdown, caso 
o isolamento não continue dentro dos 
padrões, se por acaso os números de 

contaminações sofrerem grandes aumen-
tos, e também se os óbitos pela covid-19 
aumentarem em grandes proporções. “Aí 
sim, seria motivo para a implantação do 
lockdown, mas tudo em consenso com 
o Ministério Público”, pontuou Azevêdo.

Ainda sobre o lockdown, João expli-
cou que essa não é uma decisão a ser 
tomada por um único prefeito, é uma 
medida que tem que tem que ser discu-
tida com a Justiça, o Ministério Público 
e o governo da Paraíba. “Isso não é um 
processo simples, não é alguém dizer eu 
quero fazer o lockdown e pronto. Antes, 
temos que reunir condições e elementos 
junto à Justiça para em seguida tomar 
uma decisão. Essa situação continua 
sendo analisada, é uma carta coloca-
da na mesa, mas ainda não tomamos 
nenhuma medida com relação ao blo-
queio total dos municípios da Região 

Metropolitana de João Pessoa”.
Segundo o governador, o corona-

vírus ainda não chegou no ponto mais 
alto de seu pico no Brasil, mas já matou 
mais de 7 mil pessoas. “Por esse motivo, 
as pessoas têm que continuar o foco 
no isolamento e no uso de máscaras. 
Mas, infelizmente as pessoas estão 
deixando seus lares, indo para as ruas 
e isso tem feito com que os números 
da doença acelerem a contaminação. 
A Paraíba tinha uma média de mais de 
50% de isolamento, mas esse número 
vem caindo e chegamos ao ponto de 
termos em alguns dias apenas 40%. 
Isso é muito ruim porque realmente 
aumenta a contaminação e o sistema 
de leitos nos hospitais pode entrar em 
colapso caso haja uma grande procura. 
Mesmo assim continuo apostando no 
isolamento”, disse o chefe do Executivo.

Sobre os R$ 125 bilhões aprovados 
pelo Senado para auxiliar estados e 
municípios no combate à pandemia, o 
governador disse que os recursos serão 
extremamente importantes para a Saúde. 
Além disso, ele informou que o Estado 
tem uma dívida com a União, mas vai 
ficar isento do pagamento neste momen-
to, para que os recursos possam ser bem 
utilizados a fim de repor as perdas que o 
Estado está tendo pela queda de receitas, 
a exemplo do ICMS e de outros impostos.

“Esperamos que os recursos para 
os estados sejam aprovados e enviados. 
Afinal essa verba vem sendo discutida 

há quarenta dias e, mesmo assim, ainda 
necessita de aprovação da Câmara. Es-
pero que seja aprovada da forma que foi 
enviada pelo Senado. Se houver alguma 
alteração, o projeto tem que ser reini-
ciado. Estamos na expectativa para que 
tudo seja aprovado sem restrição para 
que essa verba seja enviada aos estados. 
Os recursos serão liberados em quatro 
parcelas para que sejam utilizados no 
combate à epidemia”, esclareceu.

Ele disse ainda que tem mantido 
um contato constante com a bancada 
federal da Paraíba em Brasília, mas a 
burocracia continua sendo o grande 
problema para que recursos sejam libe-
rados. “A bancada paraibana se reuniu 
e destinou R$ 14 milhões para a Saúde 

do Estado através de emendas, mas 
infelizmente essas verbas ainda não 
chegaram. A intenção é boa, as medidas 
são tomadas, mas elas terminam não 
acontecendo. Até hoje (ontem), estamos 
sem receber os recursos propostos pela 
bancada federal da Paraíba”.

No que diz respeito às pessoas que 
estão indo aos bancos para receber o 
auxílio emergencial, João Azevêdo, disse 
ser necessário uma reunião entre ele 
e o prefeito da capital para que juntos 
possam organizar filas no meio da rua 
com as pessoas mantendo a distância 
uma das outras. Essa organização tem 
que ter a participação da Polícia Militar, 
da Semob, da Secretaria do Desenvolvi-
mento Humano e até do Exército.

Com o lockdown, os servi-
ços essenciais permanecem sen-
do ofertados, conforme explicou 
Azevêdo, entretanto há mais ri-
gor na permanência de pessoas 
nas ruas e em locais proibidos. 
O assunto já vem sendo debati-
do entre os prefeitos da Região 
Metropolitana de João Pessoa e é 
uma medida não descartada pe-
los gestores.

Ainda na live, o governador 
informou que sancionou uma 
lei da Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) para garantir 
que, com a suspensão das aulas 
presenciais, os cerca de 260 mil 
alunos da rede estadual recebam 
cestas básicas. Além disso, ava-

liou que as aulas só devem voltar 
após o mês de julho. “Não temos 
pressa em relação a isso, se isso 
coloca em risco a vida de algu-
mas pessoas”, disse.

Dados oficiais
Segundo o governo, atual-

mente o Estado está com 45% 
das UTIs e 27% dos leitos de en-
fermaria ocupados. Os números 
aumentam quando se fala na Re-
gião Metropolitana de João Pes-
soa, sendo ocupação de 60% de 
UTIs e 36% de leitos de enferma-
ria. João Azevêdo disse ainda que 
as duas próximas semanas serão 
de maior intensidade e maior 
contagio do vírus na Paraíba.

O Estado está com 196 lei-
tos de UTIs implantados, dos 
399 que estão previstos. Do 
mesmo modo, o governo está 
atuando na compra de 105 no-
vos respiradores que devem 
chegar ainda este mês por meio 
do Consórcio Nordeste. Para 
esta semana também é esperada 
a chegada de 100 mil testes rápi-
dos, além dos 20 mil que já estão 
sendo utilizados.

Em relação a recursos, João 
Azevêdo informou que o governo 
federal enviou R$ 11,175 milhões 
e outros R$ 13,6 milhões são es-
perados por meio de emendas 
parlamentares que foram rema-
nejadas pela bancada federal.

Foto: Rebeca Carvalho/Secom-PB

Estado da Paraíba, segundo o governador João Azevêdo, ainda não possui números que permitam flexibilizar o isolamento social
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Bolsonaro nomeia secretário da
Abin como diretor-geral da PF
Nomeação de Rolando Alexandre de Souza ocorre após o STF suspender a indicação de Ramagem para o cargo

O presidente Jair Bol-
sonaro nomeou o delegado 
Rolando Alexandre de Souza 
para o cargo de diretor-geral 
da Polícia Federal (PF). O de-
creto foi publicado em edi-
ção extra do Diário Oficial da 
União na manhã de ontem.

A assinatura do termo de 
posse também foi ontem, em 
reunião fechada no gabinete 
do presidente Jair Bolsonaro, 
no Palácio do Planalto. Souza 
ocupava a Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão da Agên-
cia Brasileira de Inteligência 
(Abin).

A nomeação do delega-
do ocorre após o Supremo 
Tribunal Federal (STF) sus-
pender a nomeação e a posse 
de Alexandre Ramagem para 
a diretoria-geral da PF. Na 
decisão, o ministro Alexan-
dre de Moraes, do STF, citou 
declarações do ex-ministro 
da Justiça, Sérgio Moro que, 
ao deixar o cargo, acusou o 
presidente Bolsonaro de ten-
tar interferir politicamente 
no órgão.

Após a decisão de Mo-
raes, o próprio presidente 
tornou sem efeito a nomea-
ção do delegado e manteve 
Ramagem como diretor-ge-
ral da Abin, cargo que ocupa 
desde o início do governo.

O presidente da Repú-
blica Jair Bolsonaro, durante 
assinatura do Termo de pos-
se do diretor-geral da Polícia 
Federal, Rolando Alexandre 
de Souza.

Souza ocupava a Se-
cretaria de Planejamento e 
Gestão da Agência Brasileira 
de Inteligência (Abin) desde 
setembro de 2019 e já foi 
superintendente regional da 
Polícia Federal em Alagoas, 
de 2018 a 2019.

Rolando Souza é ex-alu-
no da Academia Militar das 
Agulhas Negras (Aman), gra-
duado em Direito e em Ciên-
cias Contábeis, é delegado de 
carreira da PF desde 2005. 
Na corporação foi chefe do 
Serviço de Repressão a Des-
vio de Recursos Públicos e 
ocupou cargos de chefia na 
Divisão de Combate a Crimes 
Financeiros e na Superinten-
dência em Rondônia.

Andreia Verdélio
Da Agencia Brasil

Chefe do Gabinete de Se-
gurança Institucional (GSI), 
general Augusto Heleno, e os 
ministros Walter Braga Netto 
(Casa Civil) e Luiz Eduardo 
Ramos (Secretaria de Gover-
no) testemunharam o presi-
dente Jair Bolsonaro ameaçar 
demitir o então ministro Sér-
gio Moro (Justiça e Segurança 
Pública) em reunião gravada 
no dia 22 de abril - dois dias 
antes de o ex-juiz anunciar 
sua saída do cargo.

As informações foram 
repassadas à Polícia Federal 
no longo depoimento que 
Moro prestou na sede da Su-
perintendência da corpora-

ção no último sábado, 2, em 
Curitiba. O motivo da ameaça 
foi a resistência do ex-juiz em 
manter Maurício Valeixo na 
chefia da Polícia Federal.

Os três ministros foram 
citados no depoimento de 
Moro como eventuais teste-
munhas da conversa entre 
ele e o presidente. A reunião 
do Conselho de Ministros foi 
gravada pelo Planalto.

No dia seguinte, 23 de 
abril, Bolsonaro informou 
Moro de que havia tomado a 
decisão de demitir Valeixo, o 
que motivou o ex-juiz a dei-
xar o cargo e anunciar, no dia 
24, a tentativa de ‘interferên-
cia política’ do presidente no 
comando da PF.

As acusações levaram à 
abertura de inquérito no Supre-

mo Tribunal Federal que apura 
as acusações do ex-ministro.

Ontem, Bolsonaro anun-
ciou Rolando Alexandre de 
Souza para a cadeira deixada 
por Valeixo na PF. Número 
dois da Abin e braço direito 
de Alexandre Ramagem, ini-
cialmente indicado para o 
cargo, mas barrado pelo STF, 
Rolando assumiu a direção-
geral da corporação 20 mi-
nutos depois da publicação 
de sua nomeação no Diário 
Oficial da União.

Comentário
Bolsonaro também co-

mentou o depoimento de 
Moro, que entregou conversas 
trocadas com o presidente à 
Polícia Federal. Uma delas é a 
já revelada publicamente em 

que o presidente encaminha 
um link do portal O Antagonis-
ta sobre inquérito do Supremo 
mirar aliados do governo com 
a mensagem: ‘Mais um motivo 
para a troca’ Segundo o presi-
dente, as acusações de Moro se 
tratam de uma ‘fofoca’.

“Tem um print do Antago-
nista. Eu escrevi embaixo ‘Mais 
um motivo para troca”. Estão 
me acusando por causa disso 
que eu estou interferindo na 
Polícia Federal. Estou dizendo 
que isso é fofoca O comple-
mento vem depois”, disse.

Peritos da Polícia Federal 
extraíram do celular do ex-
ministro mensagens trocadas 
com Bolsonaro, incluindo as 
que foram deletadas para au-
mentar o espaço de armaze-
namento do aparelho.

Moro diz que foi ameaçado de demissão 
pelo presidente na presença de ministros

Após sete semanas 
do início das restrições 
impostas no Uruguai pelo 
temor ao avanço do novo 
coronavírus, Montevidéu 
iniciou ontem o processo 
de retomada das ativida-
des. Estima-se que cerca 
de 70% das lojas e outros 
estabelecimentos comer-
ciais tenham mantido as 
portas fechadas desde 16 
de março.

Ontem, as grandes 
lojas varejistas, principal-
mente de roupas e calça-
dos, estão reabrindo as 
portas. A previsão é de 
que 85% do comércio vol-
te a funcionar. Trabalha-
dores da construção civil 
e de algumas instituições 
públicas também reto-
mam as atividades.

O Uruguai teve os qua-
tro primeiros casos de con-
taminação pelo novo co-
ronavírus confirmados no 
dia 13 de março. Até o mo-
mento, são 665 casos con-
firmados, dos quais 442 já 
se recuperaram e 196 ain-
da apresentam sintomas 
da doença, e 17 mortes. O 
Uruguai realizou cerca de 
22 mil testes até agora.

A reabertura das lo-
jas começará com horá-
rios reduzidos (das 10h 
às 18h). Não há um pro-
tocolo único de medidas 
de higiene para todos os 
estabelecimentos, mas o 
governo afirma que as em-
presas devem respeitar as 
normas do Ministério de 
Saúde Pública, com o uso 
de máscaras para todos, 
distanciamento físico e 

nada de aglomerações.
Entre as medidas 

anunciadas pelo Ministé-
rio da Saúde, está a obri-
gatoriedade do uso de 
máscaras, desde o dia 24 
de abril, para os traba-
lhadores e clientes do co-
mércio de alimentos. No 
dia 27 de abril, o uso de 
máscaras tornou-se obri-
gatório também em esta-
belecimentos financeiros 
e casas de pagamentos, 
como as lotéricas.

A secretária executi-
va do Grupo Centro, Ana 
Loffredo, disse à Agência 
Brasil que o Ministério de 
Saúde Pública deu linhas 
gerais de orientações de 
segurança para todo o 
comércios, mas ressaltou 
que, em alguns setores, 
como o de venda de rou-
pas, pode ser necessário 
um protocolo específico. 
“No caso da lojas de rou-
pas, se a pessoa prova, ou 
não, se os provadores es-
tarão abertos, ou não, aí 
podem se fazer necessá-
rias normas específicas”, 
disse a secretária do Gru-
po Centro, que reúne cer-
ca de 500 empresas dos 
mais variados segmentos 
em Montevidéu.

Na página do Grupo 
Centro no Facebook, pe-
de-se às empresas e clien-
tes que cumpram com as 
recomendações, como 
permitir a entrada de, no 
máximo, 10 pessoas em 
cada estabelecimento, que 
mantenham pelo menos 
1,5 metro de distância das 
outras pessoas, além do 
uso de máscaras e de ál-
cool em gel para higiene 
das mãos.

Uruguai determina a 
reabertura do comércio

Bolsonaro cumprimenta o novo diretor-geral da Polícia Federal, delegado Rolando Alexandre de Souza, durante solenidade de posse no Palácio do Planalto

Foto: Isac Nóbrega/PR

Marieta Cazarré
Da Agencia Brasil

Manifestações em Brasília

Fernando Azevedo afirma que agressão
a profissionais de imprensa é inaceitável 

O ministro da Defesa, 
Fernando Azevedo e Silva, 
afirmou ontem, por meio 
que nota, que agressão a pro-
fissionais de imprensa é “ina-
ceitável”. Ele também defen-
deu a liberdade de expressão 
e destacou que as Forças Ar-
madas prezam pela indepen-
dência e a harmonia entre os 
Poderes da República.

“As Forças Armadas 
cumprem a sua missão cons-
titucional. Marinha, Exército 
e Força Aérea são organismos 

de Estado, que consideram a 
independência e a harmonia 
entre os Poderes imprescin-
díveis para a governabilida-
de do País. A liberdade de 
expressão é requisito funda-
mental de um País democrá-
tico. No entanto, qualquer 
agressão a profissionais de 
imprensa é inaceitável”, diz 
um trecho da nota.

No domingo (3), duran-
te ato de apoio ao presidente 
Jair Bolsonaro, em frente ao 
Palácio do Planalto, na Praça 
dos Três Poderes, jornalis-
tas de diferentes veículos de 
comunicação, que cobriam a 

atividade, foram agredidos 
fisicamente por manifestan-
tes. Entre os profissionais 
que sofreram agressões está 
o fotógrafo Dida Sampaio, 
do jornal O Estado de S. 
Paulo, que foi alvo de socos 
e pontapés e precisou ser 
hospitalizado.

Mais cedo, o presidente 
Jair Bolsonaro, que acompa-
nhou as manifestações de 
domingo, disse que não viu, 
do alto da rampa do Palácio 
do Planalto, as agressões, 
mas defendeu a punição dos 
responsáveis.

Na nota, o ministro Fer-

nando Azevedo e Silva ainda 
defendeu que o país se con-
centre no combate à pande-
mia do novo coronavírus e 
que os militares devem res-
peitar a “lei, a ordem, a de-
mocracia e a liberdade”.

“O Brasil precisa avan-
çar. Enfrentamos uma pan-
demia de consequências 
sanitárias e sociais ainda 
imprevisíveis, que requer 
esforço e entendimento de 
todos. As Forças Armadas 
estarão sempre ao lado da 
lei, da ordem, da democracia 
e da liberdade. Este é o nos-
so compromisso”.

Pedro Rafael Vilel
Da Agencia Brasil

Fausto Macedo e 
Paulo Roberto Netto
Da Agencia Brasil
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Federação de Futebol já havia dado sinal verde, desde que fossem cumpridas várias recomendações contra a covid-19

Autoridades vetam o retorno
dos clubes ao futebol no Rio

Com o final do período 
de férias dado aos jogadores 
no mês de abril, os clubes 
pensam no que fazer a partir 
de agora para colocar seus 
elencos em forma física e tá-
tica para uma possível volta 
das competições, paralisa-
das por conta da pandemia 
do novo coronavírus. No Rio 
de Janeiro, a Ferj (Federação 
de Futebol do Estado do Rio 
de Janeiro) emitiu uma nota 
oficial autorizando os times 
a retomarem os treinos em 
seus centros de treinamento.

Para a entidade que co-
manda o futebol carioca, 
isso só será possível desde 
que os clubes atendam a três 
recomendações: compro-
metimento com a saúde e a 
vida alheia mediante cum-
primento de diretrizes de 
autoridades competentes; 
obediência às determinações 
governamentais; e seguimen-
to de procedimentos e pro-
tocolos técnicos e científicos 
recomendados à proteção in-
dividual e coletiva.

Assinada pelo presiden-
te Rubens Lopes, a resolução 
deixa a decisão da volta aos 
treinos nos CTs com cada 
clube em consenso com seus 
respectivos jogadores. Mas 
nada disso pode acontecer 
sem a aprovação das autori-
dades, que por enquanto de-
cretaram a quarentena até a 
próxima segunda-feira. Tanto 
que o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro e a Prefeitura 
do Rio de Janeiro vetaram a 
liberação.

"A Prefeitura não autori-
za. A Prefeitura entende que 
isso significa toda uma estru-
tura de trabalho envolvida 
e, em ondas, vai aumentar a 
aglomeração. O prefeito deu 
entrevista nesta tarde (de do-
mingo) e alertou que esta é 
uma semana decisiva porque 
vamos receber, pelo municí-
pio, equipamentos que a Pre-
feitura havia comprado para a 
saúde em agosto de 2019, in-
cluindo os essenciais respira-
dores (que somam 806). Mas 
o Estado e o Governo Federal 

não terão por agora a leva de 
equipamentos que compra-
ram. As curvas aumentam e 
a população precisa atentar 
e ficar em casa porque será 
a semana mais preocupante 
agora", disse uma nota oficial.

A posição do Governo do 
Estado é a mesma. "Para con-
ter a propagação da covid-19, 
o decreto 47.052, que prorro-
ga as medidas restritivas até 
o dia 11 de maio, suspende a 
frequência de pessoas em es-
paços que possam gerar aglo-
merações. A recomendação é 
que a população se mantenha 
em distanciamento social".

Flamengo
Os jogadores do elenco 

profissional e membros da 
comissão técnica de Jorge 
Jesus, incluindo o treinador, 
realizaram testes para co-
ronavírus no último sába-
do, no Rio de Janeiro. É mais 
um passo do departamento 
de futebol do clube visando 
o retorno das atividades no 
Ninho do Urubu – ainda sem 
data certa.

Equipes médicas foram às 
residências dos atletas e dos 
portugueses que compõem 
a comissão do Mister. Jorge 
Jesus e seus compatriotas de-
sembarcaram no Rio de Janei-
ro na última sexta-feira, vindo 
de Portugal. O auxiliar João de 
Deus compartilhou, nas redes 
sociais, o momento do exame.

“Testar novamente!. 
Para que possamos recome-
çar com toda a segurança”, 
publicou João de Deus, em 
seu Instagram. Os resultados 
dos testes são aguardados 
dentro de 72h, ou seja, até 
esta terça-feira.

Agência Estado

Paulo André faz acordo com o Timão

Liga Inglesa pode acabar na Justiça

Hamilton deve
renovar contrato

Neymar recusa oferta de R$ 600 milhões do PSG por renovação

Paulo André, ex-zagueiro e hoje diretor 
de futebol do Athletico Paranaense, 
usou suas redes sociais para explicar a 
briga judicial com o Corinthians. O ex-
jogador revelou que retirou a ação na 
Justiça e fez um acordo com o clube 
para receber R$ 750 mil de maneira 
parcelada. Paulo André movia na Jus-
tiça do Trabalho um processo contra o 
Corinthians, que defendeu entre 2009 
e 2014. Ele acusava o clube paulista 

de descumprir deveres trabalhistas 
e solicitava o pagamento dobrado 
referente ao trabalho prestado aos 
domingos e feriados. Também reivin-
dicou descanso remunerado, o que, 
posteriormente, considerou um erro de 
sua parte pois, segundo ele, "não ha-
via jurisprudência, apenas uma crença 
equivocada (por causa das lutas da-
quela época) de que havia uma falha 
na legislação vigente".

O presidente do Crystal Palace, Steve 
Parish, alertou no último domingo 
que a Premier League, organizadora 
do Campeonato Inglês, pode enfrentar 
meses ou anos de ações judiciais se a 
temporada atual não for concluída de-
vido à pandemia do novo coronavírus. 
"Não quero, certamente, ter algumas 
conversar difíceis (sobre o cancelamen-
to da competição). As ramificações de 
cada uma dessas soluções são comple-

xas e envolvem disputas legais que se 
podem se arrastar por meses, ou anos", 
escreveu Parish em um artigo publicado 
no jornal britânico The Sunday Times 
e replicado no site oficial do Crystal 
Palace. Parish se manifestou favorável 
ao Projeto Reinício, elaborado pela Pre-
mier League e que visa a retomada da 
competição. O projeto teve o apoio de 
todos os clubes em reunião realizada na 
última sexta-feira.

Hexacampeão mundial da Fórmula 1, 
Lewis Hamilton está negociando com 
a Mercedes para renovação de con-
trato - o vínculo atual do piloto com a 
escuderia vai até o final de 2020. As 
negociações parecem estar seguindo 
rumo a um acordo, com o chefe da 
equipe, Toto Wolff, afirmando que di-
nheiro não será um empecilho. “Te-
mos muito respeito um pelo outro. Eu 
sei a contribuição que Lewis traz para 
a equipe como piloto e como marca, 
e você sempre precisa respeitar isso”, 
disse Wolff ao canal de televisão Sky 
Sports. O chefe da Mercedes ainda 
reconheceu, no entanto, que como 
é dono de 30% da equipe, 30% 
do dinheiro gasto sairia do bolso 
dele. “Um atleta tem um prazo de 
validade, e eu reconheço totalmente 
que, como piloto de corrida, você 
provavelmente poderia continuar até 
completar 40 anos de idade”, disse.

Ainda de olho em um possível retorno ao Barcelona, Neymar recusou uma proposta de 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 
milhões, na cotação atual) para renovar o seu contrato por mais dois anos com o Paris Saint-Germain. A informação é do jornal 
espanhol ‘Mundo Deportivo’, ontem. De acordo com a publicação, o valor oferecido pelo PSG seria pago para Neymar apenas 
pela assinatura de um novo contrato, que manteria o salário anual do jogador em 50 milhões de euros (R$ 300 milhões). Apesar 
da tentativa do clube francês, o brasileiro tem como objetivo retornar ao Barcelona e, justamente por isso, não aceitou a oferta. 
Segundo o jornal, para voltar ao clube blaugrana o atacante, inclusive, toparia reduzir seus salários pela metade.

Curtas
Foto: Divulgação/PSG

Últimos jogos seriam em apenas três estádios
O retorno das atividades no 

futebol brasileiro ainda é uma 
incógnita devido à pandemia do 
coronavírus.

Ainda assim, federações e clu-
bes traçam o planejamento para 
que tudo esteja pronto tão logo seja 
possível entrar em campo. Depois 
do desenvolvimento do protocolo 
intitulado Jogo Seguro, no Cam-
peonato Carioca os passos serão 
dados para estabelecer em quais 
locais as partidas seriam disputadas 
para finalizar o torneio.

Na última semana, em reunião 
da comissão médica especial para 
auxiliar a federação na questão, 
uma hipótese foi levantada. Dispu-
tar os jogos derradeiros do Carioca 
em apenas três estádios: Maracanã, 
Nilton Santos e São Januário. O tó-
pico será debatido mais uma vez em 
nova reunião por videoconferência 
da comissão médica.

A sugestão para restringir os 
jogos se deve à maior possibilidade 

de criar ambientes controlados de 
acordo com os protocolos de segu-
rança. Extrema higienização desde 
o local de chegadas dos ônibus das 
delegações até as áreas de com-
petição, que contariam com pre-
sença apenas de profissionais que 
já realizaram o teste de covid-19. 
Utilização de máscaras e ampla 
disponibilização de álcool em gel 
seriam mandatórios.

Uma das hipóteses levantadas 
para estender a segurança, por 
exemplo, seria a não utilização de 
gandulas nas partidas. Profissionais 
das delegações presentes e já testa-
dos, como integrantes da comissão 
técnica, poderiam realizar a função.

A Ferj adquiriu 700 kits de exa-
me do novo coronavírus que chega-
ram à sede da entidade no fim da 
última semana. Nos próximos dias 
a entidade vai definir como serão as 
diretrizes para que os exames sejam 
entregues aos clubes de menor 
investimento e utilizados por profis-

sionais treinados. O protocolo Jogo 
Seguro indica que todos integrantes 
das delegações devem ser testados 
72h antes da retomada dos trei-
namentos e, posteriormente, 72h 
antes do retorno da competição.

A redução de custos dos jogos 
também está em pauta e, para isso, 
poderia ocorrer uma flexibilização 
em horários, com partidas disputa-
das durante o dia para não utilizar 
refletores, por exemplo. Outras 
opções estarão na mesa, como 
Gávea, pensada pelo Flamengo 
como alternativa para fugir dos 
altos custos do Maracanã. Seriam 
necessárias, no entanto, vistorias no 
local para saber se haveria capaci-
dade de implementar as medidas de 
segurança e, também, a estrutura 
para possibilitar transmissões das 
partidas.

O último jogo do Carioca foi 
disputado em 16 de março. Restam 
ainda duas rodadas para o fim da 
fase de grupos da Taça Rio.

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Jogadores do Flamengo já fizeram 
testes para covid-19 no fim de 
semana e resultado está programado 
para sair nesta terça-feira

A Prefeitura entende 
que isso significa toda 

uma estrutura de 
trabalho envolvida e, 

em ondas, vai aumentar 
a aglomeração. Esta vai 

ser uma semana 
decisiva 



Presidente Michele Ramalho volta a se reunir com dirigentes esta semana para tratar da competição

FPF admite retomar à disputa
do Estadual a partir de junho

A Federação Paraiba-
na de Futebol deverá se 
reunir ainda esta semana 
com os dirigentes das 10 
equipes que participam do 
Campeonato Paraibano da 
Primeira Divisão, via inter-
net. O principal assunto em 
discussão no encontro será 
a volta da competição no 
próximo mês. A CBF pediu 
uma liberação do futebol 
ao Ministério da Saúde e 
foi atendida, desde que to-
mada uma série de precau-
ções para garantir a saúde 
dos profissionais que vão 
trabalhar nas partidas. Elas 
deverão ser, a princípio, 
disputadas com portões 
fechados para o público. 
Porém, cada Estado tem 
uma situação específica do 
quadro de pandemia do co-
ronavírus, e a própria CBF 
deixou ao critério das fede-
rações discutirem com os 
clubes. 

No Rio de Janeiro, por 
exemplo, a Ferj liberou os 
clubes para já começarem 
os treinos, baseada no sinal 
verde dado pelo presidente 
Bolsonaro e pelo Ministé-
rio da Saúde, mas o Gover-
no do Estado e a Prefeitura 
Municipal do Rio de Janeiro 
vetaram e só vão liberar al-
guma atividade nos centros 
de treinamento, a partir do 
dia 11 de maio.

Na Paraíba, o Gover-
no do Estado ainda não se 
manifestou publicamen-
te sobre o caso específico 
do futebol, mas através de 
um decreto divulgado no 
último sábado, estendeu o 
prazo de proibição de qual-
quer atividade esportiva 
até o dia 18 de maio.

O decreto de número 
40.2017 de 02 de maio, en-
tre outras considerações, 
fala de vetos a eventos es-
portivos como está expres-
so logo no primeiro artigo: 

Art. 1º Em caráter 
excepcional, diante da 
necessidade de manuten-
ção das medidas de res-
trição previstas no De-
creto Estadual nº 40.135, 
de 20 de março de 2020, 
nas cidades que tenham 
casos de coronavírus (co-

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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O futebol volta em junho
Não há mais dúvidas que o futebol 

deverá retornar no próximo mês, pelo menos 
em boa parte do país. A CBF consultou o 
Ministério da Saúde, que por sua vez liberou 
com certas ressalvas, para garantir a saúde 
dos profissionais que vão participar direta-
mente dos jogos. Na resposta do ministério, 
a alegação de que a transmissão dos jogos 
fará com que diminua mais o deslocamento 
de pessoas nas ruas, já que muita gente vai 
assistir a transmissão das partidas pela TV 
nos domicílios.

Aqui na Paraíba, a FPF deve se reunir 
com os dirigentes de clube esta semana, para 
discutir os detalhes do retorno do Campeo-
nato Paraibano. Algumas coisas já estão 
definidas. A primeira delas é que o Campeo-
nato Paraibano será decidido na bola, e isso 
é muito bom.  A segunda é que a volta deverá 
ser mesmo no próximo mês. Outra decisão é 
que os jogos serão de portões fechados. Aí o 
bicho pega, porque a maioria dos clubes, ou 

talvez todos eles, conta com as rendas destes 
jogos para pagar os salários dos atletas e 
funcionários.

Com mais de mil pessoas infectadas no 
Estado e  perto dos 100 mortos, a pandemia 
do novo coronavírus dá sinais que ainda está 
em crescimento e que, na volta do futebol, a 
doença ainda estará fazendo muitas vítimas. 
Seria irresponsável e até criminoso abrir os 
portões para os torcedores e permitir aglo-
merações.

A solução parece que será mesmo dis-
putar muitos jogos com portões fechados. E 
quem vai pagar o prejuízo dos clubes sem a 
renda dos jogos? Essa é uma pergunta que a 
CBF ainda não respondeu. Aliás, a entidade 
maior que comanda o futebol no país ainda 
nem respondeu se vai dar os kits necessários 
para todos os exames dos profissionais que 
vão trabalhar nas partidas. Que o futebol vai 
voltar, disso não tenho dúvidas, mas como 
vai voltar de forma segura, cumprindo o que 

determina as autoridades de saúde, é uma 
questão que ainda não tem resposta. Pelo sim 
e pelo não, já tem gente publicando aí que a 
volta do Paraibano será no dia 7 de junho.

Outro campeonato
Ainda bem que faltam poucas parti-

das para o final da fase de classificação do 
Campeonato Paraibano, porque não acredito 
que a competição voltará como estava sendo 
disputada até o dia 18 de março, quando foi 
interrompida, com a chegada da pandemia do 
coronavírus.

Nacional de Patos, Perilima e Sport Lagoa 
Seca não têm mais um elenco profissional e 
serão obrigadas a disputarem o restante dos 
jogos com uma garotada. As demais equipes 
terão elencos, mas já com algumas perdas. 
E quem não teve perdas, vai enfrentar os 
problemas com o atraso no pagamento dos 
salários dos atletas. Ou seja, os jogadores vão 
jogar com medo de contrair a doença, sem 

receber e sem previsão de recebimento, por-
que os jogos serão disputados com portões 
fechados. A pergunta que fica é a seguinte. 
Qual a real motivação dos jogadores nesta 
situação e o que esperar do rendimento deles 
dentro de campo? Não dá para dizer que vai 
começar e está tudo bem. Que esta ou aquela 
equipe está garantida nas semifinais ou no 
Campeonato Paraibano do próximo ano, nem 
que a última vaga do rebaixamento também 
já está definida.

Botafogo
Tudo indica que o Botafogo vai definir 

o novo técnico esta semana. Isto porque a 
bola vai mesmo rolar em junho e a volta aos 
treinos está muito próxima. A diretoria quer 
que o treinador já esteja definido até lá e com 
um planejamento para as disputas do Cam-
peonato Paraibano, possivelmente da Copa 
do Nordeste, e principalmente o Brasileiro 
da Série C.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

vid-19) confirmados, e 
nas suas respectivas re-
giões metropolitanas, até 
o dia 18 de maio de 2020, 
permanece suspenso o 
funcionamento de:

I - academias, giná-
sios e centros esportivos 
públicos e privados…”

Em entrevista recente 
da presidente Michele Ra-
malho, ela confirmou que o 
Campeonato Paraibano vai 
retornar e a possível data é 
de pelo menos 15 dias após 

as autoridades sanitárias e 
responsáveis garantirem a 
segurança do desporto. Ela 
disse que será uma deci-
são de todo o colegiado. “O 
maior jogo é salvar a vida 
das pessoas”, ressaltou a 
presidente, acrescentando 
que está também preocupa-
da com as demais competi-
ções da entidade.

O calendário de 2020 
prevê disputas dos Campeo-
natos Sub-15, Sub-17 e Sub-
19, além da Segunda Divisão 

e do Campeonato Feminino, 
todos em dificuldades para 
ajustes, exceção do Femini-
no que sempre acontece ao 
final da temporada. 

O diretor executivo da 
FPF, Otamar Almeida, con-
firmou que haverá uma 
reunião, mas disse, ontem 
pela manhã, que a data 
ainda não está confirma-
da. Quanto a liberação dos 
treinos, o dirigente disse 
que a FPF está em contato 
diário com o Governo do 

Estado e as autoridades de 
saúde. “O Governo do Es-
tado tem um decreto em 
vigor até o dia 18 de maio, 
que proíbe qualquer ativi-
dade esportiva antes desta 
data. Caso a federação vir a 
admitir e combinar com os 
clubes a volta aos treinos, 
com certeza será após o dia 
18. A presidente Michelle 
Ramalho está em contato 
direto com o Governo do 
Estado para fazer algo em 
concordância. Nós estamos 

preocupados não só com 
o futebol, mas com vidas 
também, e a presidente 
já deixou isso bem claro. 
Qualquer decisão tomada 
será divulgada amplamente 
na imprensa”, concluiu Ota-
mar Almeida. 

A federação já tinha se 
reunido com os dirigentes 
do futebol paraibano no 
mês passado, deixando cla-
ro que a volta, quando pu-
der, será com jogos de por-
tões fechados.

Foto: Ortilo Antônio

A presidente da FPF, Michele 
Ramalho, aguarda o sinal verde 
das autoridades de saúde no 
Estado para o retorno do futebol
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Pedidos avaliados como inconclusivos precisam ser refeitos. Quem teve benefício rejeitado não tem mais chance

Pelo menos 12,4 mi-
lhões de brasileiros que pe-
diram o auxílio emergencial 
de R$ 600 (R$ 1,2 mil para 
mães solteiras) devem refa-
zer o cadastro no aplicativo 
do programa ou no site auxi-
lio.caixa.gov.br, disse ontem 
o presidente da Caixa Eco-
nômica Federal, Pedro Gui-
marães. Segundo ele, este é o 
total de inscritos que tiveram 
o cadastro classificado como 
inconclusivo, porque as in-
formações não puderam ser 
analisadas pela Dataprev, es-
tatal de tecnologia que pro-
cessa os pedidos.

De acordo com o presi-
dente da Caixa, os cadastros 
inconclusivos podem estar 
relacionados a dados diver-
gentes, como número do 
Cadastro de Pessoa Física 
(CPF), endereço e informa-
ções sobre dependentes. Gui-
marães enfatizou que apenas 
os cidadãos com pedidos 
considerados inconclusivos 
podem refazer o cadastro. 
Quem teve o benefício rejei-
tado e recebeu a classifica-
ção de inelegível não pode 
retificar os dados.

Conforme balanço apre-
sentado por Guimarães, dos 
97 milhões de pedidos de 
auxílio emergencial, 50,1 mi-
lhões foram aprovados, 26,1 
milhões, considerados inele-
gíveis e 12,4 milhões recebe-
ram a classificação de incon-
clusivos. Ainda há um total 
de 5,2 milhões de cadastros 
em análise.

Segunda parcela
O presidente da Caixa 

informou que divulgará o 
calendário de pagamento da 
segunda parcela do auxílio 
emergencial nesta semana. 
Previsto para começar em 

23 de abril, o pagamento foi 
adiado para o início de maio 
porque o número de pedidos 
superou a previsão, levando 
o governo a pedir crédito su-
plementar no Orçamento.

Guimarães reiterou que 
os inscritos no Cadastro Úni-
co de Programas Sociais (Ca-
dÚnico) e os trabalhadores 
informais que se cadastra-
ram no site e no aplicativo 
receberão em dias diferentes 
dos beneficiários do Bolsa 
Família para evitar aglome-
rações nas agências. Quem 
está no Bolsa Família recebe 
o benefício nos últimos 10 
dias úteis do mês, conforme 
o dígito final do Número de 
Inscrição Social (NIS).

O presidente da Caixa 
disse que aguarda definição 
do ministro da Cidadania, 
Onyx Lorenzoni, e do pre-
sidente Jair Bolsonaro para 
divulgar o novo cronograma.

Filas
Segundo Guimarães, o 

aumento do horário de fun-
cionamento das agências da 
Caixa em duas horas diárias 
ajudou a reduzir o tamanho 
da fila de beneficiários que 
querem sacar o benefício em 
dinheiro. Desde ontem, todas 
as agências do banco abrem 
das 8h às 14h para o saque 
em dinheiro e para serviços 
essenciais, como emissão e 
troca de cartões.

No sábado, apenas al-
gumas agências da Caixa 
estavam abertas. Por causa 
das filas, a instituição resol-
veu adotar o horário esten-
dido em todas as agências. 
O banco orienta que pedi-
dos de informações sejam 
resolvidos pelo site auxilio.
caixa.gov.br, pelo aplicativo 
Caixa Auxílio Emergencial 
ou pelo telefone 111.

Até hoje, os beneficiá-
rios que receberam o auxílio 

Wellton Máximo 
Agência Brasil

Auxílio emergencial: mais de 
12 mi devem refazer cadastro

por meio da conta-poupan-
ça digital da Caixa poderão 
sacar a primeira parcela em 
espécie. O banco informou 
que, de 9 de abril até as 18h 
de sábado passado, havia 
pago R$ 35,5 bilhões para 
50 milhões de brasileiros.

O site auxilio.caixa.gov.
br registrou 606,5 milhões 
de visitas, e o telefone 111 
acumula 115,8 milhões de 
ligações. O aplicativo Auxílio 
Emergencial Caixa supera 
74,3 milhões de downloads e 
o aplicativo Caixa TEM, para 
movimentação da poupança 
digital (como transferências 
e pagamentos de boletos e 
de contas domésticas), soma 
77,2 milhões de downloads.

Coronavírus

Brasil registra 263 mortes 
em 24h e soma hoje 7.288

São Paulo - O Bra-
sil registrou 263 mortes 
decorrentes do novo co-
ronavírus nas últimas 24 
horas, segundo informa-
ções atualizadas ontem 
pelo Ministério da Saúde. 
Com isso, o total oficial de 
vítimas da doença no país 
chegou a 7.288. Até do-
mingo, eram 7.025.

O número total de ca-
sos confirmados passou 
de 101.147 para 105 222, 
um acréscimo de 4.075 ca-
sos de um dia para o outro. 
A taxa de letalidade está 
em 6,9%.

O Ministério da Saú-
de cancelou a coletiva de 
imprensa na qual o secre-
tário de Vigilância em Saú-
de, Wanderson Oliveira, 
apresentaria os números 
atualizados e esclareceria 
dúvidas.

“Por motivos de saú-

de, o secretário de Vigilân-
cia em Saúde, Wanderson 
Oliveira, não conseguirá 
participar da coletiva téc-
nica. Sendo assim, não 
haverá a coletiva técnica 
do Ministério da Saúde, às 
17h, no Palácio do Planal-
to”, informou a pasta.

Em meio à rápida es-
calada dos números da 
doença no país e à orien-
tação de autoridades sani-
tárias como a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
que apontam o isolamento 
social como a maneira de 
retardar o avanço do vírus, 
o presidente Jair Bolsonaro 
tem assumido um discur-
so de flexibilização dessas 
medidas.

No mundo
Os casos de coronaví-

rus no mundo passaram 
de 3,5 milhões ontem e as 
mortes se aproximaram 
de 250 mil, de acordo com 

uma contagem da Reuters, 
o que leva especialistas a 
temerem uma defasagem 
considerável de relatos, 
apesar de a taxa de mortes 
e casos novos estar desace-
lerando.

Países da América do 
Norte e da Europa, onde 
as taxas de crescimento da 
contaminação estão dimi-
nuindo, ainda respondem 
pela maioria das novas in-
fecções relatadas nos últi-
mos dias.

Mas a quantidade de 
casos está aumentando na 
América Latina, África e 
Rússia, e especialistas ex-
pressaram o receio de que 
os dados gerais estejam 
muito aquém do verdadei-
ro impacto da pandemia.

Globalmente, surgi-
ram 74.779 casos novos nas 
últimas 24 horas, segundo 
uma contagem da Reuters 
que se baseia em dados ofi-
ciais de governos.

Agência Estado

Dos 97 milhões de pedidos de auxílio encaminhados, 26,1 milhões foram descartados pelo Governo Federal. Aprovados chegam a 50,1 milhões

Foto: Agência Brasil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 08:00 horas do dia 26 de Maio de 2020, licitação mo-
dalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Pavimentação em Paralelepípedos das Ruas 
Projetada 01 e Projetada 02, Conjunto Padre Maia I - Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. 
E-mail: comissaolic2017@gmail.com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 04 de Maio de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00045/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 08:30 horas do dia 19 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de material esportivo e brinquedo 
para atender as necessidades Secretaria Municipal de Esporte, Secretaria Municipal de Educação 
e Secretaria Assistência Social. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal 8.666/03, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 10.024/19. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissa-
olic2017@gmail.com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 04 de Maio de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Pavimentação em Paralelepípedos da 
Rua Severino de Azevedo Maia - Areia/Pb. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissao-
lic2017@gmail.com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 04 de Maio de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

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 Procuradoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2020, que objetiva: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ERNESTO MOREIRA, SITUADA NA ZONA RURAL DE 
ARARUNA/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP - R$ 117.245,74. Fica desde já o licitante vencedor 
convocado para comparecer no prazo legal para assinatura do respectivo contrato

Araruna - PB, 05 de maio de 2020
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, ÀS 11H DO DIA 19 DE MAIO DE 2020, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Equiparados, para: Equipamentos Hospitalares. 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 10/08; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 04 de maio de 2020
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, ÀS 08H DO DIA 19 DE MAIO DE 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Pre-
ços para contratações futuras, para: Cestas Básicas. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 10/08; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. E-
-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 04 de maio de 2020
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: REALIZAÇÃO DE 
EXAMES LABORATORIAIS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO - R$ 124.600,00. Fica desde já a licitante vencedora, convocada 
para no prazo legal, comparecer para assinatura do respectivo contrato.

Araruna - PB, 04 de maio de 2020
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-

sencial nº 00006/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍ-
PIO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 03.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 10.302.0012.2066 
- ELEMENTO DE DESPESA: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDI-
CA; 03.001 - SECRETARIA DE SAÚDE: 10.302.0012.2080 - ELEMENTO DE DESPESA: 33903999 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 05/05/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 00036/2020 - 05.05.20 - MARIA 
DO SOCORRO RIBEIRO - R$ 124.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições por compra de Paralelepípedos, Meio Fio Granítico, Cimento e Areia Lavada, 
destinados a Pavimentação de Vias Públicas Urbanas e Rurais do Município, assim como para a 
manutenção das Obras e Serviços executáveis através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
exercício 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 19/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / FUS: 08.00 - 04.122.0019.2033 - 14.00 - 10.301.0017.2050 - 33.90.30.01 - MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATAN-
TES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI e: CT Nº 95/2020 - 02.04.20 - JSA COMERCIO E 
SERVICOS LTDA - R$ 390.424,54; CT Nº 96/2020 - 02.04.20 - TARCISIO COPPI BORGES - R$ 
121.867,60; CT Nº 97/2020 - 02.04.20 - ZILMA LIMA DA SILVA - ME - R$ 118.200,00.

Araçagi, 02 de Abril de 2020.
MURÍLIO DA SILVA NUNES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA                                                                                                                               

 AVISO DE ANULAÇÃO DO EDITAL  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA torna pública a ANULAÇÃO do Edital do Pregão Pre-

sencial nº 03/2020, Tal anulação decorre de erros formais constantes no Edital. Outras informações 
poderão ser obtidas com o setor de Licitações no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Arara - PB, 
04 de Maio de 2020                                                                                                                                   

 GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO
Pregoeiro Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 28.2017.
OBJETO: Prorrogação por mais 08 (oito) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 78/2017 datado de 02.05.2017 e com término de vigência em 02.05.2018, 
ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 03.05.2019 e ao Segundo Aditivo com vigência até 
04.05.2020, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no ramo 
pertinente, para serviços de assessoria e acompanhamentos, orientações técnicas e participativa 
nas licitações de modalidades diversas, conforme Leis Federais, 8.666/93 e 10.520/2002 e demais 
legislações vigentes, lançamentos e manutenções em sistemas próprios da Contratante/outros, 
pelo período de 12 (doze) meses

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS DE 
SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: DOUGLAS NÓBREGA GOMES – CNPJ: 26.803.092/0001-
31- DOUGLAS NÓBREGA GOMES (Administrador)

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostrar-se 
vantajoso para a Administração Municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30.04.2020
VIGÊNCIA: 31.12.2020
VALOR ADITIVADO: R$ 22.400,00 (Vinte e Dois Mil e Quatrocentos Reais) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 27.2017.
OBJETO: Prorrogação por mais 08 (oito) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 77/2017 datado de 02.05.2017 e com término de vigência em 02.05.2018, 
ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 03.05.2019 e ao Segundo Aditivo com vigência até 
04.05.2020, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a execução dos Serviços de As-
sessoria Técnica na Elaboração de Relatórios Estatísticos e de Produção, através da Alimentação 
dos dados nos sistemas de Informação - CNES, SIHD, SAI, FPO, SIM, SINASC, SINAN, BPZ, 
E-SUS, SISCOLO, SISPRENATAL, SPNI, SISLOGLAB, SGP-Mais Médico e Provab, VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA e AMBIENTAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS DE 
SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: EDILSON EZEQUIEL DE LIMA – CNPJ: 16.815.371/0001-
61- EDILSON EZEQUIEL DE LIMA (Administrador)

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostrar-se 
vantajoso para a Administração Municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30.04.2020
VIGÊNCIA TERMO ADITIVO: 31.12.2020
VALOR ADITIVADO: R$ 28.000,00 – Vinte e Oito Mil Reais 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 31.2017.
OBJETO: Prorrogação por mais 08 (oito) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 85/2017 datado de 04.05.2017 e com término de vigência em 04.05.2018, 
ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 05.05.2019 e ao Segundo Aditivo de Prazo com vigên-
cia até 06.05.2020, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa 
no ramo pertinente para Assessoria nos diversos setores da Secretaria Municipal de Educação

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS 
DE SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - 
ME – CNPJ: 12.359.017/0001-19

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostrar-se 
vantajoso para a Administração Municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 04/05/2020
VIGÊNCIA TERMO ADITIVO: 31/12/2020
VALOR ADITIVADO: R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08h30min do dia 18 de Maio de 2020, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Medicamentos por percentual 
de desconto pela ABCFarma / similar para melhor atender as necessidades da população do 
município. 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 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Email: licitacaopmb2@gmail.com

Belém - PB, 04 de maio de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 01901/2017
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR PARA A COLETA, TRANSPORTE 

E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
EDILIDADE, de forma parcelada. FUNDAMENTO LEGAL: Termo Aditivo de Prazo nº 01901/2017. 
VIGÊNCIA: De 24/04/2020 até 24/04/2021. Data de Assinatura: 24/04/2020 e alteração do valor 
total do contrato para R$ 480.000,00. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra 
de Santana e a empresa RAINHA EMPREITEIRA LTDA - ME.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna 
público a todos os interessados que a licitação que conforme publicado no Diário Oficial da União, 
do dia 30/04/2020, na pagina 190, Diário Oficial da Paraíba, do dia 30/04/2020, na pagina 29, onde 
se lê: 14 de MAIO de 2020 às 09h30min, leia – se: 18 de MAIO de 2020, as 09:30. 

Barra de Santana - PB, 04 de Maio de 2020.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

COMBUSTIVEIS E DERICADOS DE PETROLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2019. ADITAMENTO: Dar 
continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Barra de Santana e: CT Nº 00901/2019 - J F Soares & Cia Ltda - CNPJ: 24.220.972/0002-30 - 1º 
Aditivo - prorroga o prazo por mais 90 dias. ASSINATURA: 03.04.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna 
público a todos os interessados que a licitação que conforme publicado no Diário Oficial da União, 
do dia 30/04/2020, na pagina 190, Diário Oficial da Paraíba, do dia 30/04/2020, na pagina 29, onde 
se lê: 14 de MAIO de 2020 às 11h30min, leia – se: 18 de MAIO de 2020, as 11:30. 

Barra de Santana - PB, 04 de Maio de 2020.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMO-

TORES, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Barra de Santana e suas Secre-
tarias. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade 
a execução do objeto contratado - Atualizar o valor inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 03001/2019 - NSF TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 
19.533.015/0001-43 - 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 350.160,00; e prorroga 
o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 30.04.20
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA DE BANANEIRAS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
PRORROGAÇÃO PRAZO

Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e VN CONSTRUÇÕES E INCORPORA-
ÇÕES EIRELI – ME, CNPJ: 24.024.359/0001-67. Ref. TP 00002/2019. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Extrato do 2º. 
TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00004/2019, com a empresa acima mencionada, correspondente 
a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 60 (sessenta) dias, contados a partir de 30.04.2020 
até 28.06.2020, sob a dotação orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BANANEI-
RAS: 01.031.2001.1002 – AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. Assinaturas da prorrogação contratual em: 30.04.2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB
 AVISO DE CANCELAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2019 
A Comissão Permanente de Licitação comunica o cancelamento da Tomada de Preços nº 

005/2019, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF. 
MANOEL GOMES DE SOUZA - SÍTIO UTINGA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/
PB. Justificativa: Cancelado para adequações no edital e alteração da planilha orçamentária. Infor-
mações: no horário das 08h00min as 12h00min horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua 
João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB. 

Mulungu - PB, 27 de Abril de 2020
JORGE ADELINO PAIVA 
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA PREFEITURA DE CAPIM; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME - R$ 
198.135,46; JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - R$ 4.022,26; ROGERIO DA SILVA CAR-
VALHO FILHO - R$ 63.902,54.

Capim - PB, 10 de Março de 2020
TIAGO ROBERTO LISBOA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINA-

DOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA PREFEITURA DE 
CAPIM. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Capim: 02.020 - Secretaria de Administração; 04 122 2002 2005 - Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Administração; 02.040 - Secretaria de Educação; 12 361 1002 
2009 - Manutenção das Atividades da Educação Básica - MDE; 12 361 1002 2011 - Manutenção 
das Atividades da Educação Básica - Fundeb 40; 12 361 1002 2014 - Manutenção das Atividades 
da Educação Básica - QSE; 02.070 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; 15 452 2008 2032 
- Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos; 25 751 1006 
2068 - Manutenção e Conservação da Rede de Iluminação Pública; 02.080 - Secretaria de Agricultura; 
20 608 2009 2034 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura; 02.090 - Secretaria 
de Esportes e Turismo; 02.100 - Secretaria do Meio Ambiente; 18 541 2013 2087 - Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente; 02.110 - Secretaria de Cultura; 13 392 2012 2043 
- Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura; 3390.30 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Capim e: CT Nº 00021/2020 - 10.03.20 - ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME - R$ 198.135,46; 
CT Nº 00022/2020 - 10.03.20 - JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - R$ 4.022,26; CT Nº 
00023/2020 - 10.03.20 - ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - R$ 63.902,54.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA MECÂNICA 

DE CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DA FROTA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPIM. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00005/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 02.010 - Gabinete 
do Prefeito - 04.122.2001.2004 - Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito - 02.020 - 
Secretaria de Administração - 04.122.2002.2005 - Manutenção das atividades da Secretaria de 
Administração - 02.040 - Secretaria de Educação - 12.361.1002.2009 - Manutenção das atividades 
da educação Básica - MDE 12.361.2006.2013 - Manutenção dos serviços de Transporte Escolar - 
12.361.1002.2014 - Manutenção das Atividades da Educação Básica - QSE - 02.070 - Secretaria 
de Obras, Transportes e Serviços Urbanos - 15.452.2008.2032 - Manutenção das atividades da 
Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos - 15.452.1007.2033 - Manutenção dos Servi-
ços de Limpeza Pública - 02.080 - Secretaria de Agricultura - 20.608.2009.2034 - Manutenção das 
atividades da Secretaria de Agricultura -3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Capim e: CT Nº 00025/2020 - 04.05.20 - SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA - ME - R$ 64.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA MECÂNICA DE CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUI-
NAS E VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE 
AO MUNICÍPIO DE CAPIM; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - R$ 64.000,00.

Capim - PB, 04 de Maio de 2020
TIAGO ROBERTO LISBOA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO EVENTUAL 
E PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 
DA FROTA MUNICIPAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - R$ 565.500,00.

Capim - PB, 04 de Maio de 2020
TIAGO ROBERTO LISBOA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS 

A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00006/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 02.010 - Gabinete 
do Prefeito - 04.122.2001.2004 - Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito - 02.020 
- Secretaria de Administração - 04.122.2002.2005 - Manutenção das atividades da Secretaria de 
Administração - 02.040 - Secretaria de Educação - 12.361.1002.2009 - Manutenção das atividades 
da educação Básica - MDE 12.361.2006.2013 - Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar 
- 12.361.1002.2014 - Manutenção das Atividades da Educação Básica - QSE - 02.070 - Secretaria 
de Obras, Transportes e Serviços Urbanos - 15.452.2008.2032 - Manutenção das atividades da 
Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos - 15.452.1007.2033 - Manutenção dos Servi-
ços de Limpeza Pública - 02.080 - Secretaria de Agricultura - 20.608.2009.2034 - Manutenção das 
atividades da Secretaria de Agricultura -3.3.90.30.00 material de consumo. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Capim e: CT 
Nº 00026/2020 - 04.05.20 - SERVCLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - R$ 565.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMATICA PARA SUPRIR 

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: 
Reserva Orçamentária de nº 00259 no valor de R$ 3.575,00 (Três mil quinhentos e setenta e cinco 
reais) na seguinte Dotação Orçamentária: Órgão: 21500 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E DA 
AÇÃO SOCIAL; Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; 
Programa: 0033 CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL; Ação: 2044 MANUT. DAS ATIV. DA 
PROT. SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE; Natureza da Despesa: 4490520000 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE; Fonte: 390 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fun-
do Municipal de Assistência Social de Conde e: CT Nº 00087/2020 - 20.03.20 - A J P DE SOUZA 
COMERCIO ATACADISTA - R$ 3.575,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

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

AS NECESSIDADES DOS CREIs, Escolas Municipais do Programa Municipal de Alfabetização nde 
Jovens e Adultos de Conde -PB denominado AGORA VAI e da SEMEC. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00028/2019. Reserva Orçamentária nº 00307 no valor de R$ 11750,50 (ONZE 
MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) na seguinte dotação: 
Órgão: 21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Função: 12 EDUCAÇÃO; Subfunção: 
361 ENSINO FUNDAMENTAL; Programa: 0021 CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I – FUNDEB 
40%; Ação: 2027 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40%; Natureza da 
Despesa: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 115 TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 40% 
- COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:CT Nº 00107/2020 - 01.04.20 - ANDERTON 
CAVALCANTE SOUTO - R$ 11.750,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

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

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00002/2020

A Comissão Municipal de Licitação comunica a suspensão da sessão pública marcada para 
o dia 05/05/2020 referente a Concorrência nº 00002/2020 que objetiva: Contratação de empresa 
de engenharia especializada no segmento de limpeza pública, para a execução simultânea dos 
serviços de limpeza pública em vias e logradouros públicos de toda a área do Município de Conde, 
conforme especificações do Projeto Básico anexo I do Edital. Justificativa: Razões de interesse 
público, serão realizadas alterações no Edital, uma nova data será marcada e serão dados todos os 
prazos legais para conhecimento e publicação dos atos para prosseguimento do processo licitatório 
em comento. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, exclusivamente pelo 
email: licita@conde.pb.gov.br

Conde - PB, 04 de Maio de 2020
José Eli Bernardes Portela

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00014/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00014/2020, 
que objetiva: Aquisição de equipamento de informática, sendo 1 ( uma ) impressora SCANNER DE 
MESA para atender a solicitação do IPC - Instituto de Polícia Científica da Paraíba, conforme ofício 
Circular nº 773/19 - NUICC/IPC/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: TTRES COMUNICACAO VISUAL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - R$ 1.050,00.

Conde - PB, 06 de Abril de 2020
ANA CÂNDIDA AIRES RIBEIRO GALVÃO

Secretária
Publicado por incorreção em 24/04/2020

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Nominando Firmo, 56 - Centro - Camalaú - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para execução da obra de pavimentação e drenagem de vias públicas no Municipio de Camalaú - PB, 
conforme Projeto Básico de Engenharia. 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 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33021013. E-mail: cplcamalaulicita@gmail.
com. Edital: www.camlau.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Camalaú - PB, 29 de Abril de 2020. 
ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Nominando Firmo, 56 - Centro - Camalaú - PB, às 14:00 horas do dia 21 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para execução dos serviços de perfuração e instalação de poços tubulares profundos tipo chavariz, 
nas comunidades: Projeto, Cachoeira e Pinheiro no Municipio de Camalaú - PB, conforme Projeto 
Básico de Engenharia. 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 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33021013. 
E-mail: cplcamalaulicita@gmail.com. Edital: www.camlau.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Camalaú - PB, 29 de Abril de 2020.
ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00080/2020

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 19 de Maio 
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 Materiais de Construção para atender as 
necessidades da Creche Ádamo Klinger. 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, 30 de Março de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

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 11 de Maio 
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 PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (EPIs), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. A contagem de prazo foi feita em observância a Medida Provisória Nº 926, de 20 de Março 
de 2020, que alterou a Lei Nº 13.979, de 6 de Fevereiro de 2020, a qual dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
Coronavírus. 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 poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h - Email: Sescab.licitacao@
cabedelo.pb.gov.br dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: 
sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Cabedelo - PB, 04 de Maio de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

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

serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO de Ruas na Zona Urbana do Município de Cui-
tegi/PB, conforme SICONV Nº 878834 - CONTRATO Nº 1061700-51/2018. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00002/2019. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS FEDERAIS 
(TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS): 21.000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES - 
26.782.0006.1027 - ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: 
até 30/12/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00030/2020 
- 30.04.2020 - POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - R$ 234.808,59.
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ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 01001/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA IMPLAN-

TAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, LOCAÇÃO 
DE SOFTWARE PARA O ALMOXARIFADO E PARA O CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, 
de forma parcelada. FUNDAMENTO LEGAL: Termo Aditivo de Prazo e valor nº 01001/2019. 
VIGÊNCIA: De 30/04/2020 até 31/12/2020, e aditiva o valor global do presente contrato para R$ 
10.400,00 (Dez mil e Quatrocentos reais), conforme consta no presente termo aditivo. Data de 
Assinatura: 30/04/2020. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Campina Grande e a 
empresa FRAN INFORMATICA LTDA.

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

CAMPINA GRANDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00018/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00018/2020, 
que objetiva: Aquisição de Álcool Gel, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção do 
novo coronavírus(Covid-19). Para compra emergencial conforme - Arts. 4 e 4-B da LEI Nº 13.979, DE 
6 DE FEVEREIRO DE 2020 - COVID-19; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: JOAQUINA DE SOUSA MOURA - R$ 8.550,00.

Campina Grande - PB, 04 de Maio de 2020
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente

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

CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Álcool Gel, para subsidiar as ações e medidas de controle e prevenção 
do novo corona vírus (Covid-19). Para compra emergencial conforme - Arts. 4 e 4-B da LEI Nº 
13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 - COVID-19. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licita-
ção nº DP00018/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 
- 04.122.2001.2092 - 3390.30.00.00 -. VIGÊNCIA: até 05/08/2020. PARTES CONTRATANTES: 
Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00049/2020 - 
05.05.20 - JOAQUINA DE SOUSA MOURA - CNPJ: 01.537.714/0001-04 - R$ 8.550,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2020
RESULTADO FASE PROPOSTA

A Prefeitura Municipal de Gurjão - PB, TORNA PÚBLICO o resultado de julgamento de propostas 
de preços, referente à Concorrência em epígrafe, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO – PB. Após análise e julgamento de propostas, sagrou-
-se vencedora do certame a empresa RAVY CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI 
EPP – CNPJ: 15.168.739/0001-84, no valor global de R$: 2.210.065,57(dois milhões, duzentos e 
dez mil sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação através do 
e-mail pmgurjao@globomail.com. Comissão Permanente de Licitação, Rua Vicente Borges Gurjão, 
nº 15 Gurjão - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 

Gurjão – PB, 04 de maio de 2020.
DIEGO GURJÃO RAMOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 21.05.2020 às 11h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Antonio André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 02.2020, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para construção de ginásio no Sítio Escrivão, Guarabira/PB, conforme Termo de Referência. Recursos 
Próprios / Outros. Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do 
Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário 
compreendido entre 14h00min e 18h00min.

Guarabira - PB, 04 de maio de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO]
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2020.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h30min, do dia 19 de Maio de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de camisas 
destinadas a diversos eventos realizados pela Administração Municipal. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 04 de maio de 2020.
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2020.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 11h15min, do dia 19 de Maio de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para fornecimentos de peças para veículos leves pertencentes a Prefeitura Municipal. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no en-
dereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946. Horário de 
expediente: 14h00min as 18h00min.

Guarabira - PB, 04 de maio de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2020.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h15min, do dia 21 de Maio de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Tubos de concretos e outros para melhor atender as demandas da Administração Municipal. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 04 de maio de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2020.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h30min, do dia 22 de Maio de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Eletrodomésticos diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal 
no exercício de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 04 de maio de 2020.
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00012/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00012/2020, que 
objetiva: AQUISIÇÕES DE MÁSCARAS MODELO N95 E AVENTAIS PARA USO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP - R$ 
13.100,00 – Treze Mil e Cem Reais.

Guarabira - PB, 04 de Maio de 2020.
FERNANDA MACEDO DE CASTRO

Gestora
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES DE MÁSCARAS MODELO N95 E AVENTAIS PARA USO DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00012/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada 
no orçamento vigente 2020 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e MJ COMÉRCIO 
DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP- R$ 13.100,00 – Treze Mil e Cem Reais - CT Nº 
00260/2020 – 04.05.2020

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Construção de sistema de abastecimento de água. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho e de convê-
nio: 02.100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - 02.100.17.512.0009.1033 
- PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS - 02.100.17.512.0009.1034 - CONSTRUÇÃO DE 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES. CON-
VÊNIO PMJ/FUNASA CV N.º 6243/2017. VIGÊNCIA: até 30/10/2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 00038/2020 - 30.04.20 - ACRM CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - R$ 647.237,16.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2020, que objetiva: 
Construção de sistema de abastecimento de água; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ACRM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 647.237,16.

Juazeirinho - PB, 30 de Abril de 2020
BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ

Prefeito Constitucional

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

AVISO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 891 no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento 
do interessado a DECISÃO da Comissão Setorial de Licitação constantes nos autos do Processo  
Administrativo nº 2018/115507 e Processo  Administrativo nº 2019/105197 cujo objeto da Carta de 
Desistência de Proposta feito pela empresa Construções, Comércio e Empreendimentos Queiroga 
Ltda., - CNPJ Nº 08.938.468/0001-33, objeto da Concorrência Pública nº 07.005/2019 objetivando 
a Contratação de Empresa Especializada para Executar Serviços de Manutenção Corretiva, Repa-
ração, Adaptação e Modernização de instalações, estruturas e ambientes em 20 Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental (EMEF), na Cidade de João Pessoa, PB, que não viu em seus argumentos 
nenhum fato superveniente para aceitar a desistência da proposta de preços da referida empresa. 

João Pessoa, 04 de maio de 2020.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DO JULGAMENTO DA INTERPOSIÇÃO  DO RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.005/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018/115507 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/105197
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 891, datada de 03 de maio de 2019, no uso de suas atribuições legais, 
torna público para o conhecimento dos interessados: Considerando os termos da decisão em Re-
curso Administrativo interposto pela empresa: 1) SFX Construções e Serviços Eireli – EPP -  CNPJ  
Nº 28.561.917/0001-84, da Comissão Setorial de Licitação concernente ao Recurso Administrativo 
interposto por essa empresa, referente ao certame de da Concorrência Pública Nº 07.005/2019, 
tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada para Executar Serviços de Manutenção 
Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de instalações, estruturas e ambientes em 20 
Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF), na Cidade de João Pessoa, PB. Comunica 
que o Recurso Administrativo interposto pela referida empresa, foi conhecido como tempestivo, 
mas no mérito lhes foi negado provimento, CONSERVANDO-SE a decisão anteriormente prolatada 
para ratificar e manter o julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS sendo, portanto, declarados 
classificados as empresas:  LOTE 01 -  1ª) Construções, Comércio e Empreendimentos QUEI-
ROGA Ltda..-  CNPJ  Nº 08.938.468/0001-33, com o valor global ofertado de R$ 5.625.637,23.  
2ª) A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO  LTDA.-  CNPJ  Nº 09.047.935/0001-06 com o valor 
global ofertado de R$ 5.842.112,62. 3ª) AP Engenharia Ltda., CNPJ  Nº 01.664.506/0001-68 
com o valor global ofertado de R$ 6.707.233,89, 4ª) PLINIO CAVALCANTI & Cia Ltda., CNPJ  
Nº 10.978.682/0001-65 com o valor global ofertado de R$ 6.908.749,60, 5ª) LRM Construções 
e Empreendimentos Ltda. – ME, CNPJ  Nº 07.750.950/0001-82 com o valor global ofertado de 
R$ 7.247.569,81 e declarou DESCLASSIFICADA as empresas RSN Incorporação e Engenharia 
Ltda. - EPP.-  CNPJ  Nº 08.172.556/0001-77, SFX Construções e Serviços Eireli – EPP -  CNPJ  Nº 
28.561.917/0001-84, ARKO Construções Ltda.  -  CNPJ  Nº 10.715.077/0001-00, Construtora ITAY 
Eireli.  -  CNPJ  Nº 03.175.712/0001-30. LOTE 02 -  1ª) SFX Construções e Serviços Eireli - EPP.-  
CNPJ  Nº 28.561.917/0001-84, com o valor global ofertado de R$ 4.132.917,78.  2ª) Construções, 
Comércio e Empreendimentos QUEIROGA Ltda.-  CNPJ  Nº 08.938.468/0001-33 com o valor 
global ofertado de R$ 4.327.321,28. 3ª) S&F Engenharia Ltda.., CNPJ  Nº 13.968.480/0001-20 
com o valor global ofertado de R$ 4.574.139,47, 4ª) F A  Construções e Comércio Ltda., CNPJ  Nº 
10.872.280/0001-81 com o valor global ofertado de R$ 4.680.102,98, 5ª) AP Engenharia Ltda.. – ME, 
CNPJ  Nº 01.664.506/0001-68 com o valor global ofertado de R$ 5.138.120,39, 6ª) PLINIO CAVAL-
CANTI & Cia Ltda., CNPJ  Nº 10.978.682/0001-65 com o valor global ofertado de R$ 5.292.158,34, 
7ª) LRM Construções e Empreendimentos Ltda. – ME.. – ME, CNPJ  Nº 07.750.950/0001-82 com 
o valor global ofertado de R$ 5.472.918,19 e declarou DESCLASSIFICADA a empresa ARKO 
Construções Ltda.-  CNPJ  Nº 10.715.077/0001-00. LOTE 03 -  1ª) SFX Construções e Serviços 
Eireli - EPP.-  CNPJ  Nº 28.561.917/0001-84, com o valor global ofertado de R$ 5.894.144,47.  2ª) 
Construções, Comércio e Empreendimentos QUEIROGA Ltda.-  CNPJ  Nº 08.938.468/0001-33 com 
o valor global ofertado de R$ 6.165.217,58. 3ª) Construtora TORREÃO VILLARIM Ltda.., CNPJ  Nº 
41.203.514/0001-21 com o valor global ofertado de R$ 6.754.227,08, 4ª) LINK Engenharia, Indústria 
e Comércio Ltda.., CNPJ  Nº 00.976.179/0001-17 com o valor global ofertado de R$ 7.248.672,24, 
5ª) AP Engenharia Ltda.. – ME, CNPJ  Nº 01.664.506/0001-68 com o valor global ofertado de R$ 
7.332.374,09, 6ª) PLINIO CAVALCANTI & Cia Ltda., CNPJ  Nº 10.978.682/0001-65 com o valor 
global ofertado de R$ 7.547.243,08, e declarou DESCLASSIFICADA as empresas:  RSN Incor-
poração e Engenharia Ltda. - EPP.-  CNPJ  Nº 08.172.556/0001-77, L&L Construções e Serviços 
Eireli -  CNPJ  Nº 18.833.963/0001-31, ARKO Construções Ltda.  -  CNPJ  Nº 10.715.077/0001-00, 
Construtora ITAY Eireli.  -  CNPJ  Nº 03.175.712/0001-30. LOTE 04 -  1ª) SFX Construções e Servi-
ços Eireli - EPP.-  CNPJ  Nº 28.561.917/0001-84, com o valor global ofertado de R$ 4.029.323,13.  
2ª) Gilcimara Avila Batiston.-  CNPJ  Nº 34.515.983/0001-10 com o valor global ofertado de R$ 
4.257.917,65. 3ª) A3T Construção e Incorporação Ltda.., CNPJ  Nº 09.047.935/0001-06 com o 
valor global ofertado de R$ 4.347.935,31, 4ª) S&F Engenharia Ltda.., CNPJ  Nº 13.968.480/0001-
20 com o valor global ofertado de R$ 4.459.324,06, 5ª) AP Engenharia Ltda.. – ME, CNPJ  Nº 
01.664.506/0001-68 com o valor global ofertado de R$ 5.010.613,15, 6ª) PLINIO CAVALCANTI & 
Cia Ltda., CNPJ  Nº 10.978.682/0001-65 com o valor global ofertado de R$ 5.156.797,08, e decla-
rou DESCLASSIFICADA as empresas:  Construções, Comércio e Empreendimentos QUEIROGA 
Ltda.-  CNPJ  Nº 08.938.468/0001-33, RSN Incorporação e Engenharia Ltda. - EPP.-  CNPJ  Nº 
08.172.556/0001-77, L&L Construções e Serviços Eireli -  CNPJ  Nº 18.833.963/0001-31, ARKO 
Construções Ltda.  -  CNPJ  Nº 10.715.077/0001-00. Considerando as observações e justificativas 
lançadas na análise das propostas de preços; considerando a aplicação do princípio da vinculação 
ao instrumento convocatório (arts. 3º, 44 e 45 da Lei nº 8.666/93); considerando a conformidade 
de cada proposta com os requisitos exigidos no item 10 do edital, a Comissão Setorial de Licitação 
promoveu a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. Informa também 
que apenas para efeito elucidativo as alegações apresentadas foram analisadas pela Assessoria 
Jurídica e que o inteiro teor da resposta ao Recurso Administrativo interposto foi ratificado pelo 
Senhor Secretário de Infra Estrutura e encontra-se inserida no respectivo processo administrativo 
na Sala da Comissão Setorial de Licitação da SEINFRA.

João Pessoa, 04 de maio de 2020.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.006/2018/SEINFRA
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.025/2018/SEINFRA – Execução dos Serviços de Recuperação 

de Drenagem Pluvial em Diversas  Ruas da Cidade de João Pessoa/PB. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Engemec Construtora e Incorporadora Ltda.
OBJETO: É objeto do presente ADITIVO o Remanejamento com acréscimo e supressão de 

serviços, sem alteração do Valor Contratual.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e José Teotônio Dantas Leite/ ENGEMEC.
Data da Assinatura: 28/04/2020

João Pessoa, 28 de abril de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária de Infra Estrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33020/2019

HOMOLOGO a licitação na modalidade Concorrência Pública nº 33020/2019, Processo Ad-
ministrativo nº 2019/125849, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPREA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS SEIXAS – II, PONTA DO SEIXAS EM JOÃO PESSOA, e com 
base no Relatório final da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, ADJUDICO seu objeto 
para a empresa NV CONSTRUÇÕES EIRELI, com a proposta comercial vencedora no valor 
de R$ 346.894,25 (Trezentos e quarenta e seis mil oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e 
cinco centavos) estando compatível com os preços referenciais integrantes do processo licitatório.

João Pessoa, 04 de maio de 2020.
Daniella Almeida Bandeira de Miranda Pereira

Secretária de Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.008/2017/SEINFRA
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.004/2017/SEINFRA - Contratação de Pessoa Jurídica 

para a Prestação de Forma Contínua, dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com 
Fornecimento de Material e Equipes Mão de Obra compreendendo as atividades constantes no 
Termo de Referência para todo Parque de Iluminação Pública e Fontes Luminosas do Município 
de João Pessoa – PB.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: V.C. BATISTA EIRELI - ME.,  CNPJ Nº 10.664.921/0001-02
OBJETO: É objeto do presente Aditivo a prorrogação do prazo por mais 12 (DOZE) meses, 

perfazendo um total de 48 (QUARENTA E OITO) meses.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93.
SIGNATÁRIOS: Sra. Sachenka Bandeira da Hora/PMJP e o Procurador  Sr. Mateus Mota 

Rodrigues / VC.
Data da Assinatura: 30/04/2020

João Pessoa, 30 de abril de 2020.
Sra Sachenka Bandeira da Hora

Secretária de Infra-Estrutura/PMJP

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

PROCESSO Nº 014847/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.007/2020
DATA DE ABERTURA: 20/05/2020 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE REFIL DESCARTÁ-

VEL PARA BANDEJA TÉRMICA PARA O INSTITUTO CANDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 813843, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 5.716/2006, 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 04 de Maio de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

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

PROCESSO Nº 016965/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.008/2020
DATA DE ABERTURA: 18/05/2020 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA 

E EMBALAGEM PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 813584, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 5.716/2006, 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 04 de Maio de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71003/2020 

A Prefeitura Municipal de João pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 
“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.330/2019, torna público que 
fará realizar o certame de Pregão Eletrônico nº 71003/2020, por meio da utilização de recursos de 
tecnologia da informação – INTERNET, na plataforma https://www.comprasgovernamentais.org.br 
(Comprasnet) – UASG 982051, do TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO (POR ITEM), com recursos 
próprios e do Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR – BID, a ser realizada no dia 11/05/2020, às 
09:00 horas (horário de Brasília), tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE 20.882 (VINTE MIL, OITO-
CENTAS E OITENTA E DUAS) CESTAS BÁSICAS, KITS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E  KITS DE 
HIGIENE PESSOAL PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 
SOCIAL, AGRAVADA PELO COVID-19, FINANCIADO COM RECURSOS DO CONTRATO DE 
EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR (BR-L 1421), FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PES-
SOA E O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID. A cópia do Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na plataforma https://www.comprasgovernamentais.
org.br (Comprasnet) – UASG 982051 e no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, 
no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=4842. Qualquer informação será 
prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 04 de maio de 2020.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentáve

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 10h00min horas do dia 19 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO 
RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE QUA-
DRA POLIESPORTIVA DA EMEF. MANOEL GOMES DE SOUZA - SÍTIO UTINGA, ZONA RURAL 
DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08h00min as 
12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Mulungu - PB, 30 de Abril de 2020
JORGE ADELINO PAIVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NO FORNECIMENTOS DE PNEUS E ACESSORIOS PARA A FROTA MUNICIPAL E 
CONTRATADOS DE FORMA PARCELADA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 7892. 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 ou www.tce.pb.gov.br. 

Olivedos - PB, 04 de Maio de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Maio de 2020, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A FROTA LEVE DESTE 
MUNICIPIO DE OLIVEDOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 7892. 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 ou www.tce.pb.gov.br. 

Olivedos - PB, 04 de Maio de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, às 11:30 horas do dia 22 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTI-
NADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NOS VEÍCULOS DA 
FROTA MUNICIPA DA LINHA LEVE DE FORMA PARCELADA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 7892. 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 ou www.tce.pb.gov.br. 

Olivedos - PB, 04 de Maio de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 7892. 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 ou www.tce.pb.gov.br. 

Olivedos - PB, 04 de Maio de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00017/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: IVANI COSTA DE ALMEIDA - ME; CNPJ nº 05.806.825/0001-11.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada em serviços de mão de obra na confecção 

de máscaras de TNT descartáveis e máscaras de panos em combate a Covid-19 no município 
de Piancó-PB.

Valor Global Estimado:R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).
Piancó-PB, 04maio de 2020.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00017/2020, em favor da empresaIVANI COSTA DE ALMEIDA - ME; CNPJ 
nº 05.806.825/0001-11,tendo como objeto a Contratação de empresa especializada em serviços de 
mão de obra na confecção de máscaras de TNT descartáveis e máscaras de panos em combate 
a Covid-19 no município de Piancó-PB.Como valor global estimado de R$ 16.500,00 (dezesseis 
mil e quinhentos reais), em consequência fica a mesmo convocada a assinar o termo contratual, 
conforme art. 64, caput, da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 04maio de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 0033/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, torna público por intermédio do seu Pregoeiro e equipe de 

apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial 00033/2020, às 08:30 horas do dia 12 de maio de 
2020, com o objeto: registro de preços para aquisição de equipamentos destinados ao enfrentamento 
emergencial de saúde pública. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 30 de abril de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

IN00005/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00005/2020, que objetiva a Contratação de aterro sanitário para recebimento e disposição final 
de resíduos sólidos urbanos PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE PILÕEZINHOS/PB, referente 
ao período de maio a dezembro de 2020. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: ECOSOLO PILÕEZINHOS GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA – CNPJ: 
30.366.238/0001-04, R$ 29.648,64 – Vinte e Nove Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e 
Sessenta e Quatro Centavos.

Pilõezinhos - PB, 29 de Abril de 2020
MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 19 
de Maio de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
FÍSICA OU JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005/06; Decreto Municipal nº 125/14; 
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) 3371-
2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 29 de Abril de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2020
A Prefeitura Municipal de Puxinanã - PB, TORNA PÚBLICO o resultado de julgamento de propos-

tas de preços, referente à Tomada de Preços em epígrafe, que tem por objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE 
CAMPO D’ANGOLA. Após análise e julgamento de propostas, sagrou-se vencedora do certame a 
empresa T4 ENGENHARIA E SERVIÇOS LTA ME, CNPJ: 12.096.959/0001-51, no valor global de 
R$ 76.016,48(setenta e seis mil dezesseis reais e quarenta e oito centavos). Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação. Puxinanã- PB, 04 de maio de 2020.

Brenda Yasmim Carvalho de Melo
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ – PB
AVISO CONTINUAÇÃO PARA ABERTURA DE ENVELOS 

DE  DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2020

A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que realizará, às 09h30min do dia 08 de maio de 
2020, a sessão de CONTINUIDADE para abertura dos envelopes de documentos de habilitação 
da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 006/2020, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, 
cujo objeto é a Pavimentação em diversas ruas do Município de Puxinanã conforme contrato 
de repasse Nº. 1064195-55. Maiores Informações através do e-mail: cml.puxinana@gmail.com. 
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – 
Centro – Puxinanã - PB, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 04 de maio de 2020
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Aviso de Licitação Cancelada

Pregão Presencial nº 00024/2020
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, através do Pregoeiro e equipe de apoio, torna pú-

blico para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
00024/2020 por menor preços unitário, cujo objeto é: Aquisição de instrumentos musicais para o 
município de Pedra Branca-PB, atendendo ao convenio FUNARTE nº 027/2019 -plataforma +brasil 
Nº887165/2019. Será considerada CANCELADA, conforme parecer jurídico.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.
Pedra Branca-PB, 30 de Abril de 2020

Severino Luiz de Caldas
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE 
05454218456 - R$ 17.600,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 30 de Abril de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SER-

VIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍ-
PIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Riacho de Santo Antônio: 02020.04.122.1002.2002 - 02040.04.122.1003.2041 
-  02040.04.123.1003.2003 -02050.18.541.0003.2052 -  02050.20.601.2001.2004 
- 02060.12.361.2005.2007 -  02060.12.361.2005.2008 - 02060.12.361.2005.2058 
- 02060.12.365.2009.2013 -  02060.12.366.2010.2014 -02070.13.392.2011.2015 
-02080.10.302.2015.2022 -  02080.10.302.2015.2032 -  02090.08.244.2018.2028 
- 02090.08.244.2018.2047 -  02090.08.244.2018.2082 - 02100.15.122.2019.2029 - 
02110.04.123.1003.2053 - 02120.04.122.1004.1061 - ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.36.00.00 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00038/2020 
- 30.04.20 - JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE 05454218456 - R$ 17.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2020, que objetiva: Contratação de pessoa física ou jurídica para elaboração de projetos, 
realização de ensaios e levantamentos topográficos, no município de Riacho de Santo Antonio - PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: AJDS CONSTRUCAO E 
CONSULTORIA EIRELI - R$ 61.550,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 30 de Abril de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para elaboração de projetos, realização 

de ensaios e levantamentos topográficos, no município de Riacho de Santo Antonio - PB. FUN-
DAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.040-SEC. PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO E REC. 
HUMANOS 02040.04.123.1003.2003 - 02.100-SEC. DE DESENVOLVIMENTOURBANO E RU-
RAL - 02100.15.122.2019.2029 - ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de 
Terceiros-Pessoa Física 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00036/2020 - 30.04.20 - AJDS CONSTRUCAO E CONSULTORIA 
EIRELI - R$ 61.550,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00005/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DP00005/2020, que objetiva: Aquisição de Material de Consumo conforme Termo de Referência 
destinados a Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, para distribuição gratuita com 
as pessoas carentes do município, para Enfrentamento ao COVID - 19, Conforme Lei 13.979/2020; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: VITAMED COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - R$ 11.400,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 30 de Abril de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo conforme Termo de Referência destinados a Secre-

tária de Assistência e Desenvolvimento Social, para distribuição gratuita com as pessoas carentes 
do município, para Enfrentamento ao COVID - 19, Conforme Lei 13.979/2020. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00005/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Riacho de Santo Antônio: 02.090-SEC. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
02090.08.244.2018.2028 - Manutenção das Atividades de Ação Social 02090.08.244.2018.2085 
- Manutenção de Beneficios Eventuais 02090.08.244.2018.2093 - Manutenção Atividades do 
IGD SUAS ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 - Material de consumo. VIGÊNCIA: até 
29/06/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 
00035/2020 - 30.04.20 - VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 
- CNPJ: 22.291.182/0001-30 - R$ 11.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

O Pregoeiro Oficial comunica a suspensão nº 00001/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELÉTRICO, EPI 
(NR10) E MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICIPIO DE REMIGIO. Justificativa: 
mudança de dados do edital. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
seguinte endereço - Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB. Telefone: 
(083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . 

Remigio - PB, 04 de Maio de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: Contratação de 
pessoa jurídica ou pessoa física para locação de transporte escolar para atender aos alunos da 
rede Municipal no ano letivo de 2020 da secretaria de Educação do Município de São João do Rio 
do Peixe; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DANILO MEDEIROS 
VIEIRA - R$ 48.640,00; DOMINGOS NUNES DE SOUSA - R$ 20.480,00; FRANCISCA BATISTA 
DE SANTANA - R$ 21.760,00; FRANCISCA OSSILIA DE ABREU - R$ 63.750,00; FRANCISCO 
DAS CHAGAS - R$ 12.800,00; FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA - R$ 16.000,00; FRANCISCO 
GOMES DE FARIAS - R$ 16.640,00; GEMINA ALBUQUERQUE SANTANA - R$ 28.500,00; GLESON 
COSTA MEDEIROS - R$ 29.440,00; JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA - R$ 56.250,00; JOFRANIO 
ABREU DE OLIVEIRA - R$ 44.800,00; JUCÉLIO LINHARES DE SOUSA - R$ 22.500,00; MANUEL 
LUCIANO FORMIGA MACIEL - R$ 52.500,00; MARIA ADÍLIA BEATRIZ TORRES CÂNDIDO - R$ 
37.500,00; MARIA DAS GRAÇAS NUNES DE ANDRADE OLIVEIRA - R$ 33.280,00; MARILIA 
BATISTA FORMIGA DE SENA - R$ 36.000,00; REGINALDO FERREIRA DE SENA - R$ 44.800,00; 
REGINALDO SOARES DE MATOS - R$ 64.500,00; ROBSON DE SOUSA LACERDA - R$ 43.520,00; 
RONIVON RAIMUNDO SILVA - R$ 52.500,00; SOLON JUNIOR MACIEL BRAGA - R$ 44.250,00; 
TEREZA MARIA AMORIM FEITOSA - R$ 94.500,00.

São João Rio do Peixe - PB, 20 de Abril de 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

 RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE, através de seu Pregoeiro Oficial, torna 
público a todos os interessados que a licitação que conforme publicado no Diário Oficial da União, 
do dia 29/04/2020, na pagina 198, onde se lê: 11 de Maio  de 2020 às 11h30min, leia – se: 15 de 
Maio de 2020, as 08:30. 

São João do Tigre - PB, 04 de Maio de 2020.
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE, através de seu Pregoeiro Oficial, torna 
público a todos os interessados que a licitação que conforme publicado no Diário Oficial da União, 
do dia 29/04/2020, na pagina 198, onde se lê: 12 de Maio  de 2020 às 08h30min, leia – se: 18 de 
Maio de 2020, as 08:30. 

São João do Tigre - PB, 04 de Maio de 2020.
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE, através de seu Pregoeiro Oficial, torna 
público a todos os interessados que a licitação que conforme publicado no Diário Oficial da União, 
do dia 29/04/2020, na pagina 198, onde se lê: 11 de Maio  de 2020 às 14h00min, leia – se: 15 de 
Maio de 2020, as 14:00. 

São João do Tigre - PB, 04 de Maio de 2020.
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução de serviços topográficos e agrimensura, para planejamento de projetos, 

com objetivo de serviços e obras da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de São João Rio do PeixeSECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E IN-
FRAESTRUTURA04.122.1008.2056 MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, 
SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA339039 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA. 
VIGÊNCIA: até 04/05/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio 
do Peixe e: CT Nº 00065/2020 - 04.05.20 - GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA ME - R$ 77.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA A AQUISIÇÃO PAR-

CELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DIÁRIAS DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE REFE-
RÊNCIA ANEXO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2020. DOTAÇÃO: 02.020 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.1008.2009 - Manutenção das Atividades DA Sec. de 
Administração 1111 Recursos Ordinários 3.3.90.30.000000 Material de consumo 20.40 SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO 12.306.1001.2016 Manutenção do Prog. Nacional de Alim. Escolar -Agric. 
Familiar 1122 Transferências de Recursos do FNDE ref. Ao Prog. Nac. de Alim. Escolar - PNAE 
3.3.90.30.000000 Material de consumo 12.306.1001.2117 - Manutenção da Alimentação Escolar 
1001 Recursos Ordinários 1111 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 1122 
Transferências de Recursos do FNDE ref. Ao Prog. Nac. de Alim. Escolar - PNAE 3.3.90.30.000000 
Material de consumo 12.361.1001.2025 - Manutenção do Salário Educação 1120 Transferências 
do Salário Educação 3.3.90.30.000000 Material de consumo 12.361.1001.2029 - Manutenção do 
Ensino Fundamental - FUNDEB 1113 - Transferências do FUNDEB 40% 3.3.90.30.000000 Mate-
rial de consumo 12.365.1001.2032 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 1111 Receitas 
de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 3.3.90.30.000000 Material de consumo 
12.365.1001.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 1113 - Transferências do 
FUNDEB 40% 3.3.90.30.000000 Material de consumo 12.366.1001.2031 - Manut. Das Ativ. De Ens. 
De Jovens e Adultos 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.3.90.30.000000 Material 
de consumo 02.050 SECRETARIA DE SAÚDE 02.050 SECRETARIA DE SAÚDE 10.122.1008.2039 
Manutenção das Atividades Da Secretaria de Saúde 1211 - Receita de Impostos e de Transferências 
de Impostos - Saúde 3.3.90.30.000000 - Material de consumo 10.301.1002.2044 - Manutenção da 
Atenção Básica em Saúde 1211 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1214 
- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven. Do Gov. Federal 3.3.90.30.000000 
- Material de consumo 10.301.1002.2045 Manut. Do Prog. Saúde da Família - PSF 1212 Transfe-
rências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven. Do Gov. Federal 3.3.90.30.000000 Material de 
consumo 10.302.1002.2048 - Manut. Dos Serv. Ambulatoriais e Hosp.do Hospital João D. Rothéa 
1211 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1214 - Transferências Fundo 
a Fundo de Recursos do SUS proven. Do Gov. Federal 3.3.90.30.000000 - Material de consumo 
10.302.1002.2049 - Manut. Da MAC- Média e Alta Complexidade 1211 - Receita de Impostos e de 
Transferências de Impostos - Saúde 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
proven. Do Gov. Federal 3.3.90.30.000000 - Material de consumo 10.302.1002.2052 - Manut. Da 
Atividades do SAMU 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven. Do Gov. 
Federal 3.3.90.30.000000 - Material de consumo 10.305.1002.2053 - Manutenção das Atividades 
da Vigilância em Saúde 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven. 
Do Gov. Federal 3.3.90.30.000000 - Material de consumo 10.302.1002.2051 Manut. Atividades 
Do CAPS 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven. Do Gov. Federal 
3.3.90.30.000000 Material de consumo 10.303.1002.2055 Manut. Das Atividades da Farmácia Bá-
sica 1211 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 1214 Transferências Fundo 
a Fundo de Recursos do SUS proven. Do Gov. Federal 3.3.90.30.000000 Material de consumo 
02.090 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.1003.2088 - Aprimoramento da Gestão do 
SUAS/IGD-SUAS 1311 - Transferências de Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS 
3.3.90.30.000000 - Material de consumo 08.244.1003.2101 Manut. E Gerenciamento do Prog. Bolsa 
Família IGDPBF 1311 - Transferências de Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS 
3.3.90.30.000000 - Material de consumo 08.244.1003.2102 Serviço De Proteção Social Social 
1311 - Transferências de Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS 3.3.90.30.000000 
- Material de consumo 08.244.1003.2113 Proteção Social Especial - Média Complexidade 1311 - 
Transferências de Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS 3.3.90.30.000000 - Material 
de consumo 08.244.1003.2115 Proteção Social Especial - Alta Complexidade 1311 - Transferên-
cias de Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS 3.3.90.30.000000 - Material de 
consumo 08.244.1003.2116 - Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz 1311 - Transferências de 
Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS 3.3.90.30.000000 - Material de consumo 
3.3.90.30.000000 - Material de consumo. VIGÊNCIA: até 20/04/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e: CT Nº 00034/2020 - 20.04.20 - EVERALDO 
FERREIRA DE ALMEIDA ME - R$ 263.031,90.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA A AQUISIÇÃO PAR-

CELADA DE ALIMENTOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DIÁRIAS DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE REFE-
RÊNCIA ANEXO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2020. DOTAÇÃO: 02.020 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.1008.2009 - Manutenção das Atividades DA Sec. de 
Administração 1111 Recursos Ordinários 3.3.90.30.000000 Material de consumo 20.40 SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO 12.306.1001.2016 Manutenção do Prog. Nacional de Alim. Escolar -Agric. 
Familiar 1122 Transferências de Recursos do FNDE ref. Ao Prog. Nac. de Alim. Escolar - PNAE 
3.3.90.30.000000 Material de consumo 12.306.1001.2117 - Manutenção da Alimentação Escolar 
1001 Recursos Ordinários 1111 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 1122 
Transferências de Recursos do FNDE ref. Ao Prog. Nac. de Alim. Escolar - PNAE 3.3.90.30.000000 
Material de consumo 12.361.1001.2025 - Manutenção do Salário Educação 1120 Transferências 
do Salário Educação 3.3.90.30.000000 Material de consumo 12.361.1001.2029 - Manutenção do 
Ensino Fundamental - FUNDEB 1113 - Transferências do FUNDEB 40% 3.3.90.30.000000 Mate-
rial de consumo 12.365.1001.2032 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 1111 Receitas 
de Impostos e Transferências de Impostos - Educação 3.3.90.30.000000 Material de consumo 
12.365.1001.2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 1113 - Transferências do 
FUNDEB 40% 3.3.90.30.000000 Material de consumo 12.366.1001.2031 - Manut. Das Ativ. De Ens. 
De Jovens e Adultos 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.3.90.30.000000 Material 
de consumo 02.050 SECRETARIA DE SAÚDE 02.050 SECRETARIA DE SAÚDE 10.122.1008.2039 
Manutenção das Atividades Da Secretaria de Saúde 1211 - Receita de Impostos e de Transferências 
de Impostos - Saúde 3.3.90.30.000000 - Material de consumo 10.301.1002.2044 - Manutenção da 
Atenção Básica em Saúde 1211 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1214 
- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven. Do Gov. Federal 3.3.90.30.000000 
- Material de consumo 10.301.1002.2045 Manut. Do Prog. Saúde da Família - PSF 1212 Transfe-
rências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven. Do Gov. Federal 3.3.90.30.000000 Material de 
consumo 10.302.1002.2048 - Manut. Dos Serv. Ambulatoriais e Hosp.do Hospital João D. Rothéa 
1211 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1214 - Transferências Fundo 
a Fundo de Recursos do SUS proven. Do Gov. Federal 3.3.90.30.000000 - Material de consumo 
10.302.1002.2049 - Manut. Da MAC- Média e Alta Complexidade 1211 - Receita de Impostos e de 
Transferências de Impostos - Saúde 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
proven. Do Gov. Federal 3.3.90.30.000000 - Material de consumo 10.302.1002.2052 - Manut. Da 
Atividades do SAMU 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven. Do Gov. 
Federal 3.3.90.30.000000 - Material de consumo 10.305.1002.2053 - Manutenção das Atividades 
da Vigilância em Saúde 1214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven. 
Do Gov. Federal 3.3.90.30.000000 - Material de consumo 10.302.1002.2051 Manut. Atividades 
Do CAPS 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven. Do Gov. Federal 
3.3.90.30.000000 Material de consumo 10.303.1002.2055 Manut. Das Atividades da Farmácia Bá-
sica 1211 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 1214 Transferências Fundo 
a Fundo de Recursos do SUS proven. Do Gov. Federal 3.3.90.30.000000 Material de consumo 
02.090 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.1003.2088 - Aprimoramento da Gestão do 
SUAS/IGD-SUAS 1311 - Transferências de Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS 
3.3.90.30.000000 - Material de consumo 08.244.1003.2101 Manut. E Gerenciamento do Prog. Bolsa 
Família IGDPBF 1311 - Transferências de Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS 
3.3.90.30.000000 - Material de consumo 08.244.1003.2102 Serviço De Proteção Social Social 
1311 - Transferências de Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS 3.3.90.30.000000 
- Material de consumo 08.244.1003.2113 Proteção Social Especial - Média Complexidade 1311 - 
Transferências de Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS 3.3.90.30.000000 - Material 
de consumo 08.244.1003.2115 Proteção Social Especial - Alta Complexidade 1311 - Transferên-
cias de Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS 3.3.90.30.000000 - Material de 
consumo 08.244.1003.2116 - Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz 1311 - Transferências de 
Recursos do Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS 3.3.90.30.000000 - Material de consumo 
3.3.90.30.000000 - Material de consumo. VIGÊNCIA: até 20/04/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e: CT Nº 00033/2020 - 20.04.20 - EVERALDO 
FERREIRA DE ALMEIDA ME - R$ 820.285,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB 
CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00008/2020. DOTAÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL 08.122 ADMINISTRAÇÃO 
GERAL 08.122.1003.2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMA 449052000 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE 10010000 RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até 20/04/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e: CT Nº 00032/2020 
- 20.04.20 - DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA - R$ 53.900,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2020, que objetiva: Execução de serviços 
topográficos e agrimensura, para planejamento de projetos, com objetivo de serviços e obras da 
Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONS-
TRUÇÕES LTDA ME - R$ 77.400,00.

São João Rio do Peixe - PB, 04 de Maio de 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2020, que objetiva: Execução de 
serviços topográficos e agrimensura, para planejamento de projetos, com objetivo de serviços e 
obras da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB; ADJUDICO o seu objeto a: 
GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME - R$ 77.400,00.

São João Rio do Peixe - PB, 04 de Maio de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Santa Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 09:00 horas do dia 15 de maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA 
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 185. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3642.1006. E-mail: licitacao@
santacecilia.gov.pb.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Cecília - PB, 04 de maio de 2020
ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA TRINDADE

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:00 horas do dia 21 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO (EPI E EPC) PARA 
USO DOS SERVIDORES DA MUNICIPAIS DE SOLEDADE 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; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 04 de Maio de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial
 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 90027
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada da licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia 19/05/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO MASCULINO, destinado à 
SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE - SES, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839. Cadastro da CGE nº 20-00208-2

                                                                                            João Pessoa, 04 de maio de 2020.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

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

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

EDITAL DE LOTEAMENTO
A Dra. Patrícia Mayer Pinheiro Lima Franca, na qualidade de Oficiala em Exercício do Serviço 

Notarial e Registral – 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB, 
FAZ SABER a todos os interessados que, a empresa “ALTIPLANO REAL EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA”, CNPJ – 19.918.883/0001-41, depositou nesta Serventia os documen-
tos necessários exigidos pelo art. 18 da Lei Federal 6.766, de 19/12/1979, para o registro de um 
Loteamento denominado FONTE NOVA, tendo acesso pela Rodovia BR-230, Bairro Planalto Santa 
Rita, município de Santa Rita-PB, com limites e confrontações ao norte: com faixa de domínio 
da rodovia BR-230; leste: com remanescente do sítio Continental; Arnóbio Ferreira Nunes; lote 
1-b – loteamento João Úrsulo; sítio Central b. sul: lote 6-b, com área remanescente da matrícula 
46.600. oeste: com estrada projetada – loteamento João Úrsulo; água mineral spa; escola técnica 
de Santa Rita, perfazendo uma área de 35,1728 ha, adquirido de acordo com o que consta na 
matrícula 50.448, do 2° Ofício de Notas de Santa Rita/PB. O Loteamento contém aérea total de 
351.728,52m², sendo 186.980,61m2 de áreas de lotes, totalizando 622 lotes, distribuídos em 20 
quadras denominadas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S e T; 79.440,93m² de área 
do sistema viário; 82.404,32m² de áreas verdes e 2.902,66m2 de área institucional. Destina-se a 
uma zona residencial e foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, através de Alvará 
de Licença nº 2019000013739, datado de 14/04/2020. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos, expediu-se este edital que será publicado por 3 dias consecutivos, podendo o registro ser 
impugnado no prazo de 15 dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos do art. 
19 da Lei 6.766/79. 

JPL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A CNPJ 13.616.760/0001-70, TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE 
CABEDELO, A LICENÇA DE OPERAÇÃO( LO) DE UM ACRESCIMO COM ÁREA DE 300,86 M2, 
SITUADO NA RUA: BENEDITO FERNANDES VIEIRA S/N LOTE 18 C, QUADRA 12 EM CAMBOI-
NHA, NA CIDADE DE CABEDELO PB.
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