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Governo suspende aulas e 
adota trabalho à distância
Governador João Azevêdo anunciou, ontem, novo pacote de medidas para combater a disseminação do coronavírus. Página 5

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 
no governo de álvaro Machado

A Paraíba e o Covid-19
Hospitais paraibanos decidem 
suspender visitas a pacientes e 
restrição a acompanhantes. Página 4

Prefeitura da Capital suspende aulas 
e fecha Bica e Estação Ciência, entre 
outros espaços públicos. Página 5

Secretaria de Saúde orienta os 
suspeitos com coronavírus a não 
se automedicarem. Página 7

NA PARAÍBA

Maioria dos dirigentes de clubes é contra 
paralisação do Paraibano. Página 22
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A crise em números
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*Números divulgados até as 22h de ontem
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Liberada segunda alça da BR-230 
para obras do Canal Acauã-Araçagi
Desvio com aproximadamente um quilômetro foi liberado ontem 
na rodovia, no sentido João Pessoa a Campina Grande. Página 8

Políticas

Cultura
Violência contra a mulher é 
tema de curta rodado na PB
Em fase de pós-produção, ‘Joanas’ foi rodado em São 
Domingos do Cariri sem apoio, nem recursos. Página 9
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Deputados aprovam, por maioria, 
reforma da Previdência da Paraíba
Parlamentares também aprovaram resolução que suspende todas 
as atividades da ALPB até abril, em função do Covid-19. Página 13
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CASOS

CASOS

CASOS

Em João Pessoa, transportes 
públicos e táxis adotam medidas 
para conter avanço do vírus. Página 7

Portaria federal torna isolamento 
compulsório e prevê punição por 
descumprimento. Página 14

Presidente Bolsonaro anuncia 
fechamento da fronteira do Brasil 
com a Venezuela. Página 14

Paraíba

Foto: Secom-PB

Açude São Gonçalo, no Sertão, 
volta a sangrar após 9 anos
Localizado em Sousa, açude com capacidade para 
40 milhões de metros cúbicos de água é um dos 14 
reservatórios do Estado que estão transbordando.  Página 8



O governador João Azevêdo 
anunciou ontem novas diretrizes 
com o objetivo de impedir a pro-
pagação em larga escala do coro-
navírus. A Paraíba ganha então 
novos reforços em suas defesas 
públicas, com vistas a atender de 
forma mais adequada uma even-
tual demanda de pacientes infec-
tados pela doença. 

As medidas disciplinam os 
comportamentos que as pessoas 
devem adotar, como, por exem-
plo, evitar deslocamentos desne-
cessários e procurar assistência 
médica ao sentirem sintomas de 
gripe, além de disponibilizar nú-
meros de telefones para que as 
pessoas obtenham informações 
sobre o coronavírus.

A logística do serviço público 
estadual também foi remodela-
da. O atendimento presencial nas 
repartições foi cancelado, os ser-
vidores maiores de 60 anos irão 
executar suas atividades por via 
remota, trabalhando em casa, por 
exemplo, e as férias escolares da 
rede pública estadual foram ante-
cipadas para este mês. 

São medidas mais duras que 
as anunciadas anteriormente, 
quando o governador decretou 
situação de emergência, mas ple-
namente justificáveis, levando-se 
em consideração o perigo de uma 
escalada abrupta da doença, fato 
que iria comprometer seriamente 
a qualidade do atendimento à po-
pulação.

Entende-se que, mais dias me-
nos dias, casos de coronavírus cer-
tamente serão confirmados na Pa-
raíba, em virtude dos mecanismos 

naturais e sociais relacionados à 
propagação do microorganismo, 
mas o governo, com essas medi-
das, quer ganhar tempo para que o 
Estado fortaleça suas defesas.

A Paraíba ganhou destaque 
nacional exatamente por anteci-
par ações profiláticas, tão logo o 
surto de coronavírus apresentou 
indícios de que iria evoluir para 
uma pandemia, embora a própria 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) tenha relutado em admitir 
a irradiação acelerada da doença.

O governante paraibano tam-
bém manifestou preocupação 
com as consequências do coro-
navírus na economia, e informou 
que serão realizados encontros 
emergenciais com autoridades 
federais, no sentido de discutir 
o assunto e tentar encontrar ma-
neiras de amenizar o impacto fi-
nanceiro.

Houve quem considerasse “ra-
dicais” as intervenções até aqui 
colocadas em prática pelo Gover-
no Estadual. Mas foi essa rapidez, 
na tomada de decisões, que fez 
com o que a Paraíba, até o fecha-
mento desta edição, se mantives-
se fora da geografia dos casos 
confirmados da doença, no terri-
tório nacional.

João Azevêdo, inclusive, dei-
xou claro que poderá vir a adotar 
novas e mais fortes medidas pro-
filáticas, mas salientou que tudo 
dependerá da evolução do quadro. 
O importante, para a população 
paraibana, é saber que o governo 
está totalmente empenhado na 
busca de soluções para este pro-
blema inesperado.
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Editorial

José Ferreira Ramos, 
que absorveu dos grandes 
latinistas do Seminário os 
instrumentos indispen-
sáveis à leitura de raiz e à 
escrita de precisão, numa 
conversa de terraço saiu-
-se com o que me pareceu, 
décadas atrás, um surpre-
endente  despropósito. Fa-
lávamos, é bem certo, de um discurso 
de José Américo. 

Disse ele: “Platão considerava a 
palavra falada superior à escrita; daí 
os diálogos, beneficiários da franca au-
tenticidade das suas preleções, todas 
obscuras salvo algumas referências 
nos escritos de Aristóteles”. Desconfia-
do, anotei num caderno de aprendiz do 
qual ainda me restam algumas folhas.  

Sempre julguei que a escrita resul-
tava mais bem pensada, mais depura-
da,  segura, parafusando a expressão, 
menos sujeita a falhas e equívocos. Zé 
Ramos sustentava, comparando o tex-
to elaborado de José Américo aos seus 
rasgos de improviso, que o primeiro 
sofre interferências de estilo, de com-
posição, muitas vezes  desvanecendo a 
revelação da autentica verdade. Daí a 
dificuldade de muitos para dizer o que 
têm, necessariamente, a dizer. E maior 
ainda a de quem não tem o que dizer ”. 

De uma memória afortunada, sua 
estante era de poucos livros. O monu-
mental dicionário de Littré, o de Lau-

delino, e os compêndios 
de recorrência obrigató-
ria a quem exercita o Di-
reito e a Administração. 
Além de um extrato em 
latim da Suma Teológica  
e um tratado de Lógica. 
A memória guardava 
muito mais leitura que 
as duas divisões de es-

tante montadas sobre a escrivaninha. 
Por mais  que superiorizasse a pa-

lavra falada, ele mesmo se acanhava 
nela. Tirava a diferença escrevendo ou 
ditando o texto que iria fechar todo um 
trabalho de planejamento. Fez dupla 
com Dorgival Terceiro Neto na monta-
gem da documentação que viabilizou a 
federalização da nossa Universidade.

Lembrei-me dele enquanto  Mil-
ton Marques falava, sexta-feira, 13, 
assumindo a cadeira de um botânico 
e de um professor de latim. O discurso 
do novo imortal, se o tivesse ouvido 
de olhos fechados, não saberia dizer 
se foi escrito ou falado, tamanha a sua 
coerente espontaneidade. Discurso ou 
preleção? José Ferreira Ramos, que lá 
não estava ou estava noutra glória, ju-
raria que foi falado, tal como gostaria 
o filósofo. Veio de quebra uma muda 
brotada de semente colhida no tama-
rindo de Augusto, homenagem aos 
patronos, ao poeta maior do Brasil e 
ao bosque de oliveira mantido vivo no 
universo infinito de Platão. 

A oliveira e o tamarindo
Sempre julguei que a 

escrita resultava mais 
bem pensada, mais 
depurada,  segura, 

parafusando a expressão, 
menos sujeita a falhas e 

equívocos   
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gonzagarodrigues@.gmail.com

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

HumorDomingos Sávio
savio_fel@hotmail.com

UN Informe

Em meio à coletiva de imprensa para 
anunciar medidas preventivas de comba-
te à propagação do coronavírus, Romero 
Rodrigues (PSD) foi provocado a falar 
sobre a escolha do candidato do grupo 
que disputará a eleição de outubro. E 
cravou a segunda quinzena de abril como 
provável data em que o candidato será 
anunciado. 

O Núcleo Permanente de Méto-
dos Consensuais de Soluções de 
Conflitos e Cidadania, cujo dire-
tor é o desembargador Leandro 
dos Santos, decidiu ontem, com 
base no Ato Normativo Con-
junto firmado pelo TJPB, OAB, 
MPPB e DPEPB,  que todas as 
audiências do CEJUSC do 20 
Grau do TJPB estão canceladas.  
E que  conciliadores e mediado-
res estão dispensados até ulte-
rior deliberação. 

O temor da disseminação do coronavírus, na 
ALPB, é confirmado pelo uso do álcool em gel 
na higienização das mãos. Ontem, na sessão 
ordinária, deputados e deputadas, recorrente-
mente, usaram a substância, enquanto escuta-
vam pronunciamentos de pares no plenário. 
Cada um tem sobre a mesa um frasco do pro-
duto, que já está em falta nas farmácias.    

Álcool em gel

consensuais

campeonato paraibano: portões fechados ou suspensão?  

rompimento? o filho

medidas excepcionais: uma questão de prudência

E o deputado federal Ruy 
Carneiro (PSDB), pré-candi-
dato a prefeito de João Pes-
soa, voltou a criticar o modo 
como o prefeito Luciano Car-
taxo (PV) conduz a escolha 
do candidato, que ele clas-
sifica como imposição. Numa 
emissora de rádio afirmou 
que, por não ser do partido 
do prefeito, “vou seguir o 
meu rumo”, como a sugerir 
um rompimento.  

Daniella Ribeiro, que fez críti-
cas a Luciano Cartaxo, por cau-
sa da imposição de um nome 
do PV na cabeça de chapa, em 
João Pessoa, se pronunciou 
sobre a sucessão em Campina 
Grande, afirmando que o PP 
não aceitará ficar de fora des-
sa discussão. O fato é que o PP 
quer indicar o vice-prefeito na 
chapa governista – possivel-
mente o nome será o de Lucas 
Ribeiro, filho da senadora. 

A normativa 1 do Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus, divulgado pelo governador João 
Azevêdo e subscrito pelo secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros, também se reporta à 
realização do Campeonato Paraibano de Futebol. “Promover reunião na próxima quinta-feira, 
com o Ministério Público Estadual e a Federação Paraibana de Futebol, para definição quanto à 
realização dos jogos com portões fechados, sem a presença de público nas próximas rodadas do 
Campeonato Paraibano de Futebol, bem como da suspensão do referido certame”.  

em abril

A capacidade de um 
governo para tomar 
decisões excepcionais 
quando a situação 
assim exige, com a 
celeridade necessá-
ria, é digna de nota, 
como se diz no jargão 
jornalístico. E as me-
didas anunciadas pelo 
Governo do Estado, 
em reforço a outras 
que já haviam sido 
divulgadas para o enfrentamento à propagação do coronavírus, corrobora isso – e o mesmo 
se pode afirmar em relação às medidas adotadas pelas prefeituras de João Pessoa e Campina 
Grande, bem como pelas instituições públicas, como Tribunais estaduais e federais, universi-
dades e o Legislativo – a antecipação das férias escolares na rede pública e a suspensão do 
“atendimento presencial ao público externo nas repartições públicas estaduais, observadas as 
recomendações médicas de prevenção ao Covid-19, devendo-se dar preferência ao atendimen-
to por telefone e e-mail”, integram o conjunto de medidas anunciadas. Vale registrar o que 
disse o governador João Azevêdo (Cidadania), em coletiva de imprensa (foto): “As medidas 
podem parecer duras, mas são necessárias. A única forma para que a gente possa enfrentar 
de uma maneira que traga menos prejuízos à sociedade é exatamente evitar que essa conta-
minação aconteça de forma rápida. Os países que não tomaram medidas para evitar que essa 
contaminação ocorresse estão enfrentando problemas”. 

Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com
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Após permanecer nove 
meses foragido, um homem 
foi preso na tarde de ontem, 
em João Pessoa, pela Polícia 
Civil. Ele é o principal suspeito 
de ter matado a golpes de faca 
a própria companheira. A pri-
são foi realizada na cidade de 
Alhandra por equipes da Dele-
gada de Crimes Contra Pessoa 
de João Pessoa (DCCPES/JP) 
e Núcleo de Homicídios do 
Litoral Sul. 

O crime ocorreu na noite 
de 10 de maio do ano passado, 
no bairro do Ernany Sátiro , na 
capital. A vítima foi identificada 
como Iruza Maria, de 36 anos.

O homem teve a prisão 
preventiva decretada após ser 
apontado pelas investigações 
como o autor do feminicídio. 
Ele estava ingerindo bebida 
alcoólica em companhia da 
vítima, na residência do casal, 
quando começou uma discus-
são. A mulher foi morta após 
sofrer dois golpes de faca. O 
crime causou forte comoção 
entre parentes e amigos da 
vítima.

O suspeito foi encami-
nhado para a carceragem da 
Central de Polícia Civil e, em 
seguida, será apresentado à 
Justiça.

Preso suspeito de 
feminicídio em JP

Operação Xeque-Mate

Habeas corpus para ex-presidente 
da Câmara de Cabedelo é negado

A Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba negou, ontem, habeas 
corpus impetrado pela de-
fesa do ex-presidente da Câ-
mara Municipal de Cabedelo, 
Lúcio José do Nascimento 
Araújo, denunciado no des-
dobramento da “Operação 
Xeque-Mate”. O processo 
tramita na 1ª Vara da Co-
marca de Cabedelo, no qual 
ele responde juntamente a 
outras 25 pessoas, acusadas 
de integrarem uma organiza-
ção criminosa atuante nos 
poderes Executivo e Legis-
lativo da cidade.

O relator do HC foi o juiz 
convocado João Batista Bar-

bosa. Também participaram 
do julgamento os desembar-
gadores Ricardo Vital de Al-
meida e Joás de Brito Pereira 
Filho (presidente do Cole-
giado). A decisão unânime 
da Câmara Criminal foi em 
harmonia com o parecer do 
Ministério Público.

A defesa alegou que o ex-
-presidente estaria sofrendo 
constrangimento ilegal de-
corrente do excesso de prazo 
na medida cautelar que afas-
tou-lhe das funções públicas. 
Também requereu a invalida-
ção da medida cautelar com a 
consequente recondução do 
cargo de auditor municipal 
para que “não se configure 

uma antecipação de pena ou 
usurpação das funções do Po-
der Legislativo”. 

Segundo o relator, os 
autos em desfavor de Lú-
cio Araújo já se encontram 
com a instrução encerrada, 
aguardando a apresentação 
das alegações finais das de-
fesas dos réus colaborado-
res também denunciados: 
o ex-prefeito de Cabedelo, 
Wellington Viana de França, 
mais conhecido como Leto 
Viana, e o empresário do 
ramo de segurança, Marcos 
Antônio Silva dos Santos.

Operação 
Os denunciados na 

Xeque-Mate, deflagrada em 
abril de 2018, estão incursos 
no artigo 2º, caput e § 4º, in-
ciso II da Lei nº 12.850/2013. 
A Operação teve à frente o 
Grupo de Atuação Especial 
de Repressão ao Crime Orga-
nizado (Gaeco), com objetivo 
de desarticular um esquema 
de corrupção na administra-
ção pública do Município de 
Cabedelo, localizado na re-
gião da Grande João Pessoa. 
Segundo a denúncia, verea-
dores recebiam dinheiro do 
então prefeito, Leto Viana, 
para manter uma base que 
favorecesse o ex-gestor mu-
nicipal no poder. A operação 
já está na sexta fase.

Foto: Divulgação/TJPB

Sessão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça negou o habeas corpus de Lúcio José do Nascimento Araújo, impetrado pela defesa

Justiça pela Paz em Casa

Resultados da 16a semana serão 
encaminhados ao CNJ até o dia 20

Na semana do dia 9 a 13 
deste mês, 37 comarcas da 
Paraíba se mobilizaram para 
julgar, proferir despachos e 
conceder medidas protetivas 
às mulheres em situação de 
violência doméstica e fami-

liar. Um questionário foi en-
viado às unidades judiciárias 
para levantamento e avalia-
ção dos trabalhos desenvol-
vidos durante a realização da 
16ª Semana da Justiça pela 
Paz em Casa. Os resultados 
serão contabilizados pelo 
Tribunal de Justiça da Paraí-
ba, que tem até esta sexta-fei-
ra (20) para encaminhar os 
dados ao Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ).

O evento foi promo-
vido pelo CNJ, envolvendo 
a participação de todos os 
Tribunais de Justiça do país 
no julgamento de processos 
de violência doméstica.

A coordenadora da Mu-

lher em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar do TJPB, 
juíza Graziela Queiroga, expli-
cou que além das 508 audiên-
cias agendadas no Estado, 
serão computados todos os 
despachos, decisões e senten-
ças proferidas na semana do 
esforço concentrado.

“Os magistrados e servi-
dores do Poder Judiciário da 
Paraíba mantêm o compro-
misso com o enfrentamento 
à violência doméstica não só 
nos períodos dos esforços 
concentrados, mas durante 
todo o ano. A Justiça precisa 
ser célere e eficiente, espe-
cialmente, em temas sensíveis 
como a violência contra a mu-

lher”, enfatizou a magistrada, 
acrescentando que a Semana 
pela Paz em Casa, na capital, 
contou, ainda, com a disponi-
bilização da rede de serviços 
no hall do Fórum Criminal.

Diferencial
Nessa edição, o Tribunal 

de Justiça da Paraíba firmou 
parcerias com instituições en-
volvidas com a causa, de forma 
que muitas mulheres passa-
ram por acolhimento especial 
durante o evento. As parcerias 
oportunizarão às mulheres a 
participarem de cursos profis-
sionalizantes e haverá, ainda, 
estudos especializados sobre 
a violência contra a mulher.

Os magistrados e 
servidores do Poder 
Judiciário mantêm o 
compromisso com o 

enfrentamento à 
violência doméstica 

durante todo o ano

Paciente de 62 anos, morador de São Paulo, apresentava também diabetes e hipertensão e foi internado no sábado

Brasil tem primeira morte 
causada pelo coronavírus
Elaine Patricia Cruz 
Da Agência Brasil 

A primeira morte de co-
ronavírus no Brasil é de um 
homem, de 62 anos, morador 
de São Paulo, que também 
tinha comorbidades como 
diabetes e hipertensão. Ele 
deu entrada em um hospital 
privado, não identificado, no 
último sábado e faleceu on-
tem. Os primeiros sintomas 
se manifestaram no dia 10 de 
março. O paciente não tinha 
histórico de viagem.

Segundo o coordenador 
do Centro de Contingência do 
Coronavírus de São Paulo, Da-
vid Uip, quatro óbitos no esta-
do estão sendo investigados 
para saber se foram infecta-
dos por coronavírus. No caso 
do paciente de 62 anos, Uip 
destacou que era do grupo de 
risco, pela idade e por apre-
sentar outras doenças. “Foi 
uma manifestação rápida da 
doença”, disse Uip.

O secretário estadual 
da Saúde de São Paulo, José 

Henrique Germann, disse que 
a ocorrência de óbitos por co-
ronavírus já era esperada, de-
vido à situação de pandemia. 
“Infelizmente os óbitos são 
esperados. Mas lamentamos 
muito o óbito, e manifesta-
mos consideração à família. 
Isso é muito triste. Mas esse 
óbito não deve criar pânico na 
população”, acrescentou Uip.

Segundo o coordenador, 
até o momento não é possível 
informar quantas pessoas es-
tão em estado grave por causa 
de coronavírus, já que os pa-
cientes estão sendo atendidos 
em hospitais privados, que 
não costumam fornecer in-
formações sobre a saúde de 
seus pacientes. “Não temos 
controle da rede privada nes-
te momento. Mas precisamos 
dessas informações da rede 
privada”, disse Uip.

Durante entrevista, na 
tarde de ontem, na capital 
paulista, Uip pediu para que 
as pessoas doem sangue, já 
que os estoques estão muito 
baixos.

Em nota técnica emi-
tida ontem, a Federação 
das Associações dos Mu-
nicípios da Paraíba (Fa-
mup) recomendou que os 
municípios criem um Co-
mitê de Gestão de Crise do 
coronavírus (Covid-19). 
O documento, assinado 
pelo presidente George 
Coelho, reitera a necessi-
dade da implementação 
de medidas de precaução 
seguindo as orientações 
da normativa do Governo 
do Estado para enfrenta-
mento da pandemia.

A entidade municipa-
lista recomenda aos ges-
tores a disponibilização 
de orientações de caráter 
preventivo individual e 
coletivo a toda população. 
Também é recomendado 
cancelar ou adiar even-
tos de massa pelo prazo 
de 90 dias. “Os gestores 
municipais devem adotar 
estratégias de acordo com 
o perfil epidemiológico de 
seus municípios para este 

enfrentamento”, destaca a 
nota técnica.

As Secretarias Muni-
cipais de Saúde, segundo 
o documento, devem am-
pliar o prazo de prescri-
ções de medicamentos de 
uso contínuo reduzindo 
assim a necessidade de 
deslocamento até as uni-
dades de saúde. Também 
deve ser estimulada a va-
cinação anti-influenza de 
forma domiciliar para os 
idosos. Recomenda-se ain-
da a antecipação das férias 
escolares de toda rede pú-
blica municipal de ensino 
até 18 de abril de 2020.

“Estamos à disposi-
ção de todos os gestores 
para qualquer esclare-
cimento e informamos 
que também decidimos 
suspender os eventos da 
Famup na sede da enti-
dade e nos municípios do 
interior. Precisamos unir 
forças nessa luta contra o 
coronavírus”, destacou o 
George.

Famup sugere criação 
de um comitê de crise
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Casas de saúde também decretaram restrição de acesso de acompanhantes por causa das reações ao Covid-19

Hospitais paraibanos decidem 
suspender visitas a pacientes 

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Emmanuel Noronha

Como plano de contingên-
cia para evitar a propagação do 
coronavírus, hospitais da Pa-
raíba suspenderam, nessa ter-
ça-feira, visitas aos pacientes e 
ainda decretaram restrição de 
acesso de acompanhantes. Em 
João Pessoa, o Hospital Univer-
sitário Lauro Wanderley (HUL-
W-UFPB) e Hospital Napoleão 
Laureano adotaram as medidas. 
Em Campina Grande, o Hospital 
da FAP e o Hospital de Emer-
gência e Trauma também entra-
ram com contingenciamento. 
As medidas já começam a vi-
gorar nesta quarta-feira.

O objetivo das unidades é 
de evitar que os pacientes inter-
nados possuam acesso diário a 
possível circulação do vírus que 
as visitas significam. Isto porque 
as reações ao Covid-19 pode-
riam ser mortais e a propagação 
poderia ser massiva. 

O HULW suspendeu tam-
bém todos os serviços do ambu-
latório hospitalar. As visitas nas 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) do hospital poderão ser 
realizadas apenas nas terças-
feiras, quintas-feiras e aos do-
mingos, das 16h às 17h. Apenas 
um visitante terá acesso ao pa-
ciente. Já o Napoleão Laureano 
decretou o fim das visitas por 

tempo indeterminado. Segun-
do informações do hospital, 
apenas a troca de acompa-
nhantes está sendo realizada. 
O Hospital da FAP, especialis-
ta no tratamento oncológico, 
proibiu visitas para pacientes 
internados nas alas de oncolo-
gia e UTI. Na UTI Neonatal da 
FAP apenas visitas de pais dos 
recém nascidos internados se-
rão permitidas. Enquanto na 
UTI adulto só será permitida 
a entrada de uma pessoa por 
paciente. O Hospital de Emer-
gência e Trauma de Campina 
Grande também suspendeu 
consultas ambulatoriais e visi-
tas em todos os setores de fa-
miliares e de projetos sociais, 
assistencialistas e religiosos em 
todos os setores de internação 
da unidade. Será feita a libera-
ção de apenas um visitante para 
pacientes internados em UTI.

As informações sobre o 
estado de saúde dos pacientes 
deverão ser acompanhadas 
através de boletins publicados 
diariamente pelas unidades ou 
através dos telefones de contato 
dos hospitais. As instituições 
também alertam para o estado 
de saúde dos acompanhantes 
com veto para pessoas com 
sintomas gripais e histórico de 
viagens para o exterior e locais 
com transmissão comunitária já 
confirmadas no Brasil.

Farmácias da capital

Procon-JP irá realizar 
fiscalizações diárias

A fiscalização da Se-
cretaria Municipal de Pro-
teção e Defesa do Consumi-
dor (Procon-JP) realizou 
visitas em 30 farmácias 
da capital para verificar a 
disponibilidade de produ-
tos usados para prevenir 
e conter o avanço do novo 
coronavírus (Covid-19), 
ontem. As 30 farmácias 
visitadas apresentaram 
ausência da oferta de más-
caras e álcool em gel e, por 
isso, foram notificadas pelo 
órgão para que apresen-
tem as quatro últimas no-
tas fiscais da compra dos 
materiais em até 24h.

A decisão foi tomada 
com base na possibilidade 
de que os estabelecimen-
tos estariam estocando 
os produtos e praticando 
preços considerados abusi-
vos. Caso seja confirmado, 
o secretário Helton Renê 
declarou que os estabele-
cimentos estarão sujeitos à 
pena máxima com o fecha-
mento do local e aplicação 
de multas que chegam ao 
valor mínimo de 8 mil reais.

A vistoria se deu de-
vido à denúncia de con-
sumidores que relataram 
preços abusivos e ausência 
dos produtos nas redes de 
farmácia. Ainda de acordo 
com o secretário, o Procon-
JP não confirmou a prática 
dos preços abusivos pois 
os produtos não foram en-
contrados. 

Para solucionar o pro-
blema, o Procon-JP está 

A Administração Central 
da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) publicou por-
tarias dispondo sobre as ativi-
dades dos servidores técnicos 
administrativos e sobre a sus-
pensão das atividades letivas 
na instituição, em decorrência 
da propagação e infecção imi-
nentes do Covid-19. A Portaria 
UEPB/GR/0014/2020 suspen-
de as aulas em todos os campus 
da UEPB até o dia 12 de abril, 
conforme decisão conjunta 

tomada em reunião entre ges-
tores de instituições de Ensino 
Superior paraibanas, realizada 
ontem, no Gabinete da Reitoria, 
no campus de Bodocongó, em 
Campina Grande.

Conforme o documen-
to, as atividades de defesa 
de Trabalhos de Conclusão 
de Cursos (TCCs) de gradua-
ção, mestrado e doutorado, 
previamente agendadas, de-
vem acontecer pelo serviço 
de webconferência.

UEPB paralisa aulas 
e outras atividades

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com
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Shows encerram temporada do Palco Tabajara

Atendendo a determina-
ção do Governo do Estado de 
suspender eventos de massa 
pelo prazo de 90 dias, em fun-
ção da pandemia do coronaví-
rus, o Palco Tabajara de Verão 
restringiu a entrada do públi-
co, ontem, mas transmitiu os 
shows de Banda-Fôrra e Pedro 
Faissal & Meio Free, direto da 
sala Wladimir Carvalho, na 
Usina Cultural,  na sintonia da 
rádio Tabajara 105,5 FM e atra-
vés das redes sociais da rádio. 

Marcos Thomaz, gerente 
de jornalismo da Rádio Taba-
jara e diretor-geral do Palco 
Tabajara, informou que a úl-
tima edição que ocorreria no 
próximo dia 31 de março com 
a presença das bandas Seu Pe-
reira e Coletivo 401 e Parahyba 
Ska Jazz, foi cancelada e, por-
tanto, o show da noite dessa 
terça-feira encerra a edição até 

o momento. 
“O Palco foi criado para si-

mular um auditório supondo a 
presença de público e a intera-
ção. Diante dessa adversidade, 
a gente fez essa experiência de 
não cancelar a edição dessa 
terça e fazer uma despedida 
porque o que seria o último 
programa está naturalmente 
cancelado ”, falou.

O Palco Tabajara de Ve-
rão acompanha as normas do 
Governo Estadual para evitar 
a propagação do coronavírus 
pensando no bem-estar da 
população paraibana. 

A transmissão on-line e 
via rádio foi descrita por Mar-
cos Thomaz como um labora-
tório para esse momento de 
quarentena vivido por milhões 
de brasileiros. “A gente quer 
propiciar, com esse momen-
to, a circulação das produções 
para o público em quarente-
na que vai passar a consumir 
conteúdos diversos só de casa. 

Isso porque a gente não sabe 
quanto tempo nós vamos ter 
para vivenciar a arte in loco 
novamente”, declarou. A pro-
gramação da Rádio Tabajara 
segue com a valorização da 
arte produzida por paraiba-
nos mesmo no período de 
quarentena.

Matteo Ciacchi, baixista 
da Banda-Fôrra, lamentou a 
ausência de público, mas colo-
cou o bem comum acima dos 
interesses da banda. “A gente 
entende que é por uma causa 
maior. Vamos perder muito da 
energia do público, mas vai ser 
interessante como uma coisa 
nova para a gente”, comentou. 

O músico também pon-
tuou o cenário da música in-
dependente na Paraíba para os 
próximos meses. “Sofreremos 
impactos por conta do vírus. 
Temos uma agenda de shows 
para cumprir em abril e não 
sabemos como vai ficar. Tem 
muita gente que sobrevive só 

com os frutos de sua arte e a 
gente reconhece que esse vai 
ser um momento complicado 
para viver de música. No Bra-
sil, a gente não consegue viver 
só sendo músico e consegue 
ter renda de outras maneiras. 
Mas a gente espera saber como 
é. Vai ser um tempo bem difícil 
para todo mundo, mas espero 
que a gente consiga sobrevi-
ver”, finalizou.

No palco, a Banda-Fôrra 
trouxe seu som autoral que em-
bala os paraibanos desde 2014 
com músicas de seu EP e disco 
lançados anteriormente. Agora, 
a banda trabalha para lançar 
seu novo trabalho e levou no-
vidades para o Palco Tabajara 
de Verão. A noite ainda teve 
o rock alternativo de protes-
to com Pedro Faissal & Meio 
Free que abriu a última noite 
de Palco Tabajara de Verão. O 
grupo também está produzin-
do um novo trabalho que deve 
ser lançado ainda esse ano.

SMS capacita 
médicos 
residentes 
das USF

A Secretaria Municipal 
de Saúde de João Pessoa 
realizou, ontem, uma ca-
pacitação para os médicos 
preceptores e residentes 
que atuam nas unidades de 
saúde da família (USF) para 
o atendimento de pessoas 
com sintomas gripais. A ati-
vidade faz parte das medi-
das da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa para combater 
o novo coronavírus. 

De acordo com o co-
ordenador da Residência 
de Família e Comunidade, 
Felipe Proenço, com essa ca-
pacitação, os profissionais 
de saúde da família estarão 
bem informados sobre como 
proceder diante da pande-
mia do coronavírus. “A ideia 
é que eles possam saber bem 
quais são as orientações aos 
pacientes que chegam com 
sintomas gripais nas uni-
dades de saúde da família e 
possam, também, continuar 
mantendo o serviço de aten-
dimento telefônico para que 
as pessoas com sintomas gri-
pais leves sejam orientadas a 
ficar em casa”, explicou. 

A Residência de Famí-
lia e Comunidade da Rede 
Municipal de Saúde conta 
com 85 médicos residentes 
e 22 médicos preceptores. 
“Estamos empenhados em 
fortalecer o combate ao co-
ronavírus, buscando a ca-
pacitação dos profissionais 
para o atendimento mais 
adequado aos pacientes”, 
afirmou Davy Alves, coorde-
nador da Gerência de Educa-
ção na Saúde (GES) da SMS. 

A PMJP disponibiliza 
uma Central de Orientação 
para Prevenção ao corona-
vírus, que funciona 24 horas 
e tira dúvidas pelo número 
3218-9214.

As 30 farmácias visitadas apresentaram ausência de máscaras e álcool em gel

agindo em cadeia com os 
donos de estabelecimen-
tos, distribuidores e for-
necedores para garantir 
que uma nova demanda 
de produtos seja disponi-
bilizada para a população 
de João Pessoa e região.  
“Estamos notando um 
desabastecimento ge-
ral. Estamos vivendo um 
momento em que não dá 
para descuidar”, avaliou 
Helton Renê.

Vistorias nos esta-
belecimentos serão rea-
lizadas diariamente e 
sem data para término. 
“Estamos vivendo um 
momento em que não dá 
para descuidar. O corona-
vírus é uma pandemia e 
só nos resta tomar todas 
as precauções possíveis. 
O Procon-JP está fazendo 
sua parte, fiscalizando 
esses locais para tentar 

impedir que alguém se 
aproveite do consumidor 
nesse momento. Por isso 
peço à população para que 
denuncie ao Procon-JP, in-
formando, principalmente, 
o local em que está sendo 
praticada alguma irregu-
laridade através do 0800 
083 2015 para que tome-
mos as medidas cabíveis”, 
declarou Helton Renê.

O Procon-JP acompa-
nha também a procura dos 
consumidores pelo cance-
lamento e adiamento de 
viagens com agências de 
turismo e companhias aé-
reas e reservas em hotéis. 
Para informar queixas, o 
Procon-JP atende nos te-
lefones 0800 083 20150, 
3214-3040, 3214-3042, 
3214-3046 e 2107-5925 
(Uninassau). E mantém 
o atendimento físico em 
suas sedes.

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Pedro Faissal & Meio Free se apresentaram ontem na Usina Cultural 
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Automedicação
Após alerta da OMS contra o uso do Ibuprofeno, Secretaria 
de Estado da Saúde da Paraíba pede que pacientes evitem se 
automedicar em caso de suspeita de coronavírus. Página 7
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Em entrevista coletiva, governador João Azevêdo anunciou ontem determinações do Comitê Gestor de Crise Covid-19

O governador da Paraíba, 
João Azevêdo, determinou que 
sejam antecipadas as férias 
nas escolas das redes muni-
cipal, estadual e privada de 
ensino a partir de amanhã, 19 
de março, até 18 de abril. Foi 
recomendada também a sus-
pensão de eventos que promo-
vam aglomeração de pessoas, 
por 90 dias, e suspensos os 
atendimentos presenciais nas 
secretarias estaduais. Além 
dessas, outras medidas que 
objetivam evitar a dissemi-
nação do Covid-19 no estado  
foram apresentadas em en-
trevista coletiva realizada na 
manhã de ontem, no Mezanino 
2 do espaço Cultural José Lins 
do Rêgo, em João Pessoa.

João Azevêdo adiantou 
que novas medidas serão to-
madas a depender da neces-
sidade. Durante a coletiva, 

o governador do estado e o 
secretário de Saúde, Geraldo 
Medeiros, deram detalhes de 
como agir preventivamente 
e como proceder em caso de 
suspeita. As fake news foram 
duramente combatidas, e am-
bos orientaram a população 
a buscar informações através 
do Ministério da Saúde e da 
Secretaria de estado da Saú-
de (SES). Não há caso confir-
mado da doença no estado.

“Nós estamos diante de 
uma situação que é muito gra-
ve como nós sabemos, pelo 
exemplo de outros países. e 
a única forma identificada, 
em relatórios feitos, para que 
a gente possa enfrentar de 
uma maneira que traga me-
nos problemas e prejuízos à 
nossa sociedade é exatamen-
te evitar que essa contamina-
ção aconteça de forma rápida, 
extrapolando a capacidade de 
resposta do nosso sistema de 
saúde”, disse o governador.

em seguida, o governa-
dor leu todos os itens da nor-
mativa do Comitê Gestor de 
Crise Covid-19, da Secretaria 
de estado da Saúde (SeS).

Além das determinações 
citadas acima, ficou proibida 
a viagem a serviço de servi-
dores públicos estaduais para 
fora da Paraíba, suspensas as 
plenárias do Orçamento De-
mocrático e adiadas as agen-
das de inaugurações e assina-
turas de ordens de serviço.

Governo antecipa as férias 
nas redes pública e privada

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Veja outras recomendações:

No QR Code acima podem ser lidas 
todas as medidas da normativa

- Redução das visitas hospitalares para o mínimo possível. Além da restrição de visitas de pessoas com quadros 
gripais às enfermarias e leitos;

- Cada prefeitura deverá criar um Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus para monitoramento do cenário 
epidemiológico;

- Suspensão do atendimento presencial ao público externo nas repartições públicas estaduais, observadas as reco-
mendações médicas de prevenção ao Covid-19, devendo-se dar preferência ao atendimento por telefone e e-mail;

- Os servidores do Estado, maiores de 60 anos, exceto os vinculados à Saúde e Segurança Pública, deverão executar 
suas atividades por via remota - home office - videoconferência, devendo a operacionalização ser definida por seus 
chefes imediatos;

- Suspensão de eventos de massa pelo prazo de 90 dias a partir da data de publicação do decreto;

- Locais com grande circulação de pessoas devem ampliar a frequência de limpeza e desinfecção de pisos, corrimão, 
maçanetas e banheiros fazendo uso de produtos químicos com potencial para desinfecção, hipoclorito de sódio a 
1% e álcool 70%. Além disso, devem disponibilizar dispensadores de álcool em gel para população;

- Quarentena de viajantes nacionais (Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília) com testagem 
para sintomáticos.

Prefeitura Municipal

Escolas e espaços de lazer serão fechados em JP
O prefeito de João Pes-

soa, Luciano Cartaxo, anun-
ciou, na manhã de ontem, 
o fechamento das escolas e 
creches da rede municipal 
de ensino. Como medida 
preventiva à pandemia da 
Covid-19, o Núcleo Interse-
torial de Prevenção e Cui-
dados definiu o fechamento 
a partir de hoje até o dia 
18 de abril, podendo este 
prazo ser prorrogado. Para 
continuar dando assistên-
cia às crianças das creches 
e do ensino em tempo in-
tegral, será organizado um 
cronograma de atendimen-
to aos pais e responsáveis 
para que as famílias tenham 
acesso à merenda que seria 
ofertada.

A suspensão das aulas 
atinge a educação Infantil, 
ensino Fundamental, mé-
dio, técnico e superior. Ape-

sar dos 30 dias sem aulas, 
a Secretaria Municipal de 
educação e Cultura esclare-
ce que não haverá prejuízo 
à manutenção do calendário 
escolar estabelecido pelo 
Ministério da educação. A 
medida atinge 65 mil alu-
nos matriculados na rede 
municipal da capital. A ali-
mentação será mantida, 
com recursos próprios, para 
as 85 creches e 32 escolas 
que funcionam em tempo 
integral, totalizando 23 mil 
alunos beneficiados com a 
distribuição dos alimentos, 
como o almoço e fruta, res-
peitando o cronograma es-
tabelecido em cada unidade 
escolar, que será informado 
aos pais e responsáveis.

“estamos adotando mais 
esta medida preventiva por 
compreender a necessidade 
de reduzir, ao máximo, as pos-

sibilidades de transmissão do 
vírus. Ainda não temos casos 
confirmados em João Pessoa, 
mas entendemos que essas 
ações são necessárias para 
que nossas crianças não 
sejam infectadas, diminuin-
do também as chances de 
transmissão para grupos de 
risco, principalmente para 
os avós. Inicialmente, a sus-
pensão vale pelos próximos 
30 dias, podendo ser pror-
rogada”, disse.

Também ficou decidi-
do o fechamento da estação 
Cabo Branco – Ciência, Cul-
tura e Artes, teatros públicos, 
parques municipais, Centro 
de Línguas estrangeiras (Ce-
lest), Celeiro – espaço Cria-
tivo e demais centros cultu-
rais, além do Parque da Bica. 
Para os estabelecimentos 
privados como cinemas, tea-
tros e academia de ginástica, 

Foto: Evandro Pereira
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a Prefeitura de João Pessoa 
também recomenda o fecha-
mento. Os programas mu-
nicipais que reúnem mui-
tas pessoas em um mesmo 
ambiente, como Academias 
de Saúde, o Programa Vida 
Saudável, os serviços de 

convivência e fortalecimen-
to de vínculos, escola Social 
e o Abraçando o esporte es-
tão suspensos.

Expediente 
A Prefeitura determinou 

que os servidores munici-

pais irão trabalhar em regi-
me de dias alternados, sendo 
o cronograma definido por 
cada secretaria. À medida, 
excetuam-se os profissionais 
da Saúde, Defesa Civil, Guar-
da Municipal, Gabinete do 
Prefeito e secretários.

Outra medida definida pela Prefeitura 
da capital foi o fechamento de espaços 
como a Bica (foto), o Celeiro Espaço 
Criativo e a Estação Cabo Branco



Uma guarnição de Rá-
dio Patrulha da 6ª Com-
panhia Independente da 
PM de Cabedelo, coman-
dada pelo sargento Nilton 
Gomes, prendeu três sus-
peitos de participarem de 
furto de baterias. Eles se 
negaram a prestar infor-
mações sobre a quem iria 
repassar o produto.

A prisão de José Ualy-
son de Oliveira 28 anos; 
Elinaldo Santos do Nas-
cimento 24 e Marcos An-
tônio Barbosa de Oliveira 
20, aconteceu na noite de 
segunda-feira, 16 e foram 
apresentados ao delegado 
de plantão na Central de 
Flagrante, em João Pessoa.

O sargento Nilton dis-
se que a abordagem acon-
teceu após informações de 
que um veículo com ba-
terias furtadas estaria na 
área de Cabedelo. Próximo 
a um posto de combustí-
veis, houve a revista no 
carro, onde foram encon-
tradas sete baterias.

A PM acredita que as 
baterias tenham sido fur-
tadas de geradores de an-
tenas de telefonia celular e 
seriam vendidas ainda na 

PM recupera baterias furtadas que 
seriam usadas em “paredões” de som
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Crime aconteceu no dia 17 do mês passado, em Serra Branca; cinco pessoas teriam torturado a vítima e duas já estão detidas
A Polícia Civil, através 

da Delegacia de Serra Bran-
ca, vinculada à 14ª Dele-
gacia Seccional de Polícia 
Civil (DSPC) de Monteiro, 
cumpriu, nessa terça-feira, 
mandado de prisão preven-
tiva em desfavor de um ser-
rabranquense de 21 anos. 

De acordo com as in-
vestigações, ele é o segundo 
envolvido preso pela práti-
ca de atos de tortura a um 
professor da rede pública 
de ensino na cidade de Ser-
ra Branca, no Cariri parai-
bano.

Segundo o delegado 
Cristiano Santana, da Po-
lícia Civil em Monteiro, a 
vítima, um professor de 
42 anos, teve um vídeo 
divulgado, no último dia 
17/02/2020, onde pratica-
va sexo oral em outro ho-
mem, em plena praça públi-
ca de Serra Branca. 

Na mesma data, ele foi 
atraído a um determina-
do local, mais afastado do 
Centro de Serra Branca, e lá 
chegando, foi surpreendido 
pelos investigados, passan-
do a ser submetido à sessão 
de tortura.

Para realizarem o es-
pancamento, os criminosos 
utilizaram pedaços de pau 
que golpearam todo o cor-
po do professor, causando 
sérias lesões, sendo neces-
sária sua transferência para 
o Hospital de Trauma de 
Campina Grande, onde pas-
sou vários dias internado.

“De acordo com os ele-
mentos informativos pro-
duzidos durante o inquéri-
to policial, cinco pessoas, 
sendo uma mulher e quatro 
homens, tiveram envolvi-
mento com as agressões e 
tortura perpetradas, res-
tando ainda outros man-
dados de prisão a serem 
cumpridos”, concluiu o de-
legado.

Traficante 
A Polícia Militar pren-

deu, no início da tarde dessa 
segunda-feira (16) mais um 
suspeito de tráfico de dro-
gas, que estava agindo na re-
gião metropolitana de João 
Pessoa. Dessa vez, a prisão 
aconteceu em uma região 
de mangue, no bairro São 
Lourenço, no município de 
Bayeux.

O suspeito, de 28 anos 
de idade e que já tinha pas-
sagem pelo crime de roubo, 
foi flagrado com porções 
de substância semelhante 
à maconha, crack e cocaína 
prontas para venda. Ele es-
tava com 48 pequenas pe-
dras de substância análoga 
ao crack, 28 papelotes de 
cocaína, 25 trouxas de ma-
conha, além de cinco com-
primidos de artane. 

O homem foi preso pelos 
policiais da 4ª Companhia In-
dependente, seguindo orien-
tações da Coordenadoria de 
Inteligência da PM (COInt). Ele 
foi apresentado na 5ª Delega-
cia Distrital, de Bayeux.

Polícia Civil prende suspeito 
de assassinato de professor

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Covid-19

PF informa sobre emissão de documentos
A Polícia Federal, após a edi-

ção de normativo interno, que 
estabelece orientações quanto 
às medidas de proteção para en-
frentamento da emergência de 
saúde pública de importância 
internacional decorrente do Co-
ronavírus (Covid-19), no âmbito 
das atividades de Polícia de Imi-
gração, emitiu nota ontem para 
esclarecer que os atendimentos 
das unidades da PF referentes 
aos serviços de emissão de Passa-
portes e de Regularização Migra-
tória de imigrantes, mesmo que 
previamente agendados, estarão 
limitados às situações conside-
radas de extrema necessidade, 
segundo avaliação da unidade 
descentralizada, conforme os se-
guintes parâmetros gerais:

noite dessa segunda-feira.
O produto havia sido 

furtado em Puxinanã, na re-
gião de Campina Grande.

Ainda de acordo com 
a polícia, as vendas tinham 
sido “combinadas” pela in-
ternet e o material teria 

como destino pessoas que 
compram para usar em “pa-
redões” de som automotivo, 
o que ainda será investigado.

As baterias estavam em um veículo que veio de Campina Grande; produtos seriam entregues na Capital

Foto: PMPB

1. Processamento dos pedidos de 
emissão de passaporte para as 
pessoas que tenham viagem de-
vidamente comprovada nos próxi-
mos 30 dias;
2. Processamento dos pedidos 
de regularização migratória nos 
casos em que a comprovação da 
condição do imigrante no País seja 
indispensável para o exercício ina-
diável de direitos essenciais, como, 
por exemplo, situações laborais 
que gerem penalidades ao empre-
gador, hipóteses de incidência do 
Decreto 9.175/2017 (transplante 
de órgãos), dentre outras a serem 
avaliadas pelas unidades descen-
tralizadas da Polícia Federal;
3. Entrega de Passaportes, CR-

NM’s (Carteira de Registro Na-
cional Migratório) e DPRNM’ s 
(Documento Provisório de Registro 
Nacional Migratório);
4. Emissão de certidões para com-
provação de situação migratória, 
de restrição de atendimento, den-
tre outras situações comprobató-
rias de direitos.
- Entende-se por procedimentos 
de Regularização Migratória os 
atinentes a Refúgio, Asilo, Apatrí-
dia e demais hipóteses de autori-
zação de residência previstas na 
legislação pátria.
- Consideram-se prorrogados os 
prazos de  vencimento de protoco-
los, carteiras e outros documentos 
relativos às atividades de Regulari-

zação Migratória, situação que per-
durará até o final da situação de 
emergência de saúde pública, com 
nova orientação da Coordenação-
Geral de Polícia de Imigração.
5. Não serão processados, diante 
da falta de urgência, os pedidos 
referentes à Naturalização e à 
Igualdade de Direitos e Obriga-
ções.
6. Esclarece-se que a regulariza-
ção migratória prejudicada por 
fato a que o requerente não deu 
causa, como restrição no atendi-
mento, justifica a não autuação e 
notificação do imigrante durante o 
período da excepcionalidade.
7. Os prazos migratórios serão 
suspensos a partir desta data, re-

tomando-se a contagem ao final 
da situação de emergência de 
saúde pública, com nova orien-
tação da Coordenação Geral de 
Polícia de Imigração.
8. O disposto nos itens 6 e 7 apli-
ca-se à prorrogação de prazos 
de estada de visitantes. Caso este 
prazo já esteja vencido na corren-
te data, a autuação será realizada 
por ocasião da saída do visitante 
do País, considerado o período de 
suspensão dos prazos.
9. O atendimento nos postos de 
controle migratório portuários, ae-
roportuários e de fronteiras deve 
ser mantido em conformidade com 
a política do Governo Federal de 
admissão de viajantes.

Empresa flagrada usando ‘gato’
Mais uma empresa, 

desta vez em Guarabira, 
foi flagrada com desvio 
de energia em uma fábri-
ca de gelo de grande por-
te, localizada no distrito 
industrial daquela cida-
de do Brejo paraibano. A 
descoberta do conhecido 
“gato” aconteceu após a 
Energisa receber denún-
cias e realizar estudos 
através do Centro de Inte-
ligência do Departamento 
de Combate a Perdas de 

Energia, da empresa for-
necedora de energia na 
Paraíba. O proprietário do 
estabelecimento, que não 
teve o nome revelado, foi 
preso em flagrante e en-
caminhado para delegacia 
local.

 De acordo com a as-
sessoria de comunicação 
da empresa, após cons-
tatado o furto, a Energi-
sa vai levantar quanto de 
energia foi desviada e por 
quanto tempo. Conforme 

previsto no Código Penal, 
art. 155, o furto de ener-
gia é crime e o responsá-
vel pode ser condenado a 
até oito anos de reclusão e 
multa. 

Segundo Felipe Costa, 
gerente de Combate a Per-
das, além do crime, o Go-
verno do Estado deixa de 
arrecadar mais de R$ 35 
milhões por ano e a popu-
lação perde com isso, uma 
vez que os valores pode-
riam ser revertidos em in-

fraestrutura básica, como 
saúde e educação.

 Para denunciar o fur-
to de energia basta entrar 
em contato com a Energisa 
através de um dos canais 
de atendimento como call 
center no número 0800 
083 0196, site energisa.
com.br, facebook ou twit-
ter, agência de atendimen-
to ou pelo Energisa On, 
aplicativo gratuito para 
smartphone, ou no what-
sapp (83) 99135-5540.Fiscais da Energia realizaram o trabalho sob a proteção da Polícia Militar

Foto: PMPB

Medidas vão desde a regularização migratória até a prorrogação de estada de visitantes no Brasil
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Orientação está em consonância com recomendação da OMS, que proibiu uso do Ibuprofeno em casos suspeitos

Após a declaração da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) em indicar 
a paralisação do uso do 
medicamento Ibuprofeno 
para pacientes com a con-
firmação para o quadro 
clínico do novo coronaví-
rus, a Secretaria do Estado 
da Saúde da Paraíba reco-
menda a procura por aten-
dimento médico excluindo 
qualquer tipo de autome-
dicação por pacientes que 
apresentem sintomas sus-
peitos para a pandemia 
causada pelo Covid-19.

A medida da SES indica 
que qualquer paciente que 
apresente sintomas procure 
atendimento médico para 
poder realizar o tratamen-
to da maneira adequada de 
acordo com o diagnóstico.

Para procurar o aten-
dimento, o paciente pode 
buscar a unidade de saúde 
mais próxima através do 
aplicativo “Coronavírus - 
SUS” disponível para apa-
relhos com Android e iOs. 
Os atendimentos primários 
para casos suspeitos podem 
ser realizados em qualquer 
unidade básica de saúde. O 
Governo do Estado também 
disponibiliza os números 
3211-9120 e (83)99146-
0790 para recomendações 
e dúvidas sobre a doença.

Já para o atendimento 

Covid-19: secretaria alerta 
para risco da automedicação

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo
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especializado e para casos 
mais graves ou críticos, a 
Paraíba conta com o Hos-
pital Universitário Lauro 
Wanderley e o Complexo 
Hospitalar Clementino Fra-
ga, ambos situados em João 
Pessoa, prestam serviços de 

Referência para Atendimen-
to dos casos suspeitos. O 
Hospital Universitário Lau-
ro Wanderley é específico 
para atendimento infantil. 

Sem evidências
O Ministério da Saúde 

do Brasil, no entanto, en-
tende que o uso de anti-in-
flamatórios não influencia 
no tratamento da doença 
porque não há evidências 
científicas que indiquem o 
agravamentos de infecções 
no organismo por conta do 

uso deste tipo de medica-
mento no tratamento dos 
sintomas. A determinação 
da OMS surgiu após pesqui-
sas científicas publicadas na 
França de que o uso do Ibu-
profeno poderia aumentar a 
probabilidade da expansão 

dos casos críticos da doen-
ça. Segundo porta-vozes da 
organização, o uso do para-
cetamol é o mais indicado. 

O Ibuprofeno é um anti
-inflamatório utilizado para 
o tratamento de dor, febre e 
inflamação.

Foto: Agência Brasil

A medida da SES indica que qualquer paciente que apresente sintomas procure atendimento médico para poder realizar o tratamento da maneira adequada de acordo com o diagnóstico

A Companhia Brasi-
leira de Trens Urbanos de 
João Pessoa (CBTU-JP) irá 
intensificar a higienização 
no interior dos trens nas 
estações terminais de Ca-
bedelo e Santa Rita. Além 
disso, as áreas comuns te-
rão a limpeza redobrada e 
será disponibilizado álcool 
gel para os passageiros nas 
estações ferroviárias. Estas 
medidas foram decididas 
após uma reunião entre o 
superintendente da CBTU 
João Pessoa, Paulo Barreto 
e o seu corpo gerencial. 

O objetivo da Com-
panhia é adotar algumas 
ações para evitar a trans-
missão e proliferação do 
Novo Coronavírus (Co-
vid-19), já que muitas pes-
soas circulam diariamente 
nestes transportes. Muitas 
vezes em pé, segurando nas 
barras de apoio.

A sede da CBTU na 
Capital paraibana rece-
beu, na última segunda-
feira(16), uma palestra 
ao ar livre com a médica 
da instituição, Cândida 
Fernandes ensinando os 
cuidados de higiene ne-
cessários para evitar o 
COVID-19. O momento 
foi destinado aos traba-
lhadores da entidade e 
vem acontecendo desde 

a semana passada em vá-
rios setores.

Conforme a recomen-
dação da CBTU João Pessoa, 
os funcionários da institui-
ção acima de 65 anos, aque-
les pertencentes ao grupo 
vulnerável (portadores 
de diabetes, asma, câncer, 
pacientes renais crônicos 
e transplantados), empre-
gadas gestantes e menores 
aprendizes estão dispensa-
dos por 15 dias. Este prazo 
pode ser prorrogado. 

De acordo com a asses-
soria de imprensa da CBTU, 
a empresa está seguindo as 
recomendações do Minis-
tério da Saúde (MS) e junto 
com as operadoras de trens 
do Brasil está monitorando, 
por meio do ANPrilhos, as 
questões relacionadas ao 
vírus com um comitê es-
tratégico. A proposta des-
ta equipe é discutir ações 
de informações e medidas 
necessárias para minimi-
zar os riscos de transmis-
são nos sistemas.

CBTU deve reforçar 
limpeza nos trens
Juliana Cavalcanti
Especial para A União

Áreas comuns terão a 
limpeza redobrada e 
será disponibilizado 
álcool gel para os 
passageiros nas 

estações

Precauções

Transportes públicos e táxis adotam 
medidas para conter avanço do vírus

Tanto os transportes 
públicos como os táxis te-
rão que se adequar às nor-
mas preventivas estabe-
lecidas pelo Ministério de 
Saúde para conter o avanço 
do corononavírus no país. 
Usuários devem estar aten-
tos aos cuidados e sindica-
tos das categorias afirmam 
que estão cumprindo com 
as determinações.

Cerca de 170 mil pes-
soas utilizam transportes 
públicos urbanos nos dias 
úteis em João Pessoa e, no 
sentido de prevenir a con-
taminação e a propagação 
do coronavírus entre os 
passageiros e os profissio-
nais. Algumas determina-
ções para os taxistas, por 
exemplo, é que eles usem 
máscaras, desliguem o ar-
condicionado e deixem as 
janelas do veículo abertas 
durante os atendimentos 
aos clientes. 

O presidente do Sindi-
cato dos Taxistas de João 
Pessoa, Adauto Braz, in-
formou que na cidade cir-
culam todos os dias 1.442 
taxis e em razão da disse-
minação do coronavírus, 
a principal recomendação 
é que todos os motoristas 

José Alves
zavieira2@gmail.com

passem a usar máscaras. 
“Se algum passageiro achar 
estranho o uso de máscaras 
pelos motoristas de taxi, 
não deve se preocupar. O 
uso da máscara é uma reco-
mendação do Sindicato da 
categoria”, alertou Adauto 
Braz, complementando que 
outras recomendações são 
conduzir os passageiros 
com o ar-condicionado des-

ligado com as janelas aber-
tas e oferecer aos passagei-
ros álcool em gel em todas 
os atendimentos. 

A orientação da Orga-
nização Mundial de Saúde 
para as empresas de trans-
portes públicos de passa-
geiros é que todas sigam 
os protocolos de preven-
ção contra o Covid-19, na 
prestação de serviço aos 

passageiros. Por deter-
minação do Ministério da 
Saúde os sindicatos devem 
reforçar a higienização dos 
ônibus urbanos, redobrar 
a atenção quanto à dispo-
nibilidade de água e sabão 
nos sanitários dos ônibus 
intermunicipais e interes-
taduais e disponibilizar ál-
cool em gel nas cabines de 
venda de passagens.

A estimativa é que cerca de 170 mil pessoas utilizem coletivos durante os dias úteis em João Pessoa

Foto: Roberto Guedes
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Quilômetro 78 fica interditado visando execução de mais uma etapa do Sistema Adutor das Vertentes Litorâneas
A segunda alça do des-

vio na BR-230 no sentido 
de João Pessoa a Campina 
Grande foi liberada on-
tem, ocasionando assim a 
interdição total da rodovia 
no quilômetro 78. A alte-
ração ocorre em virtude 
da realização do corte da 
BR, visando a execução 
de mais uma etapa do Sis-
tema Adutor das Verten-
tes Litorâneas da Paraíba 
Canal Acauã-Araçagi, que 
cruza a rodovia naque-
le trecho. Há cerca de um 
mês, o desvio foi liberado 
no sentido Campina Gran-
de a João Pessoa.

A ação foi realizada 
pelo Governo do Estado 
com o acompanhamento da 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), do Departamento 
Nacional de Infraestrutu-
ra de Transportes (Dnit), 
e do Consórcio Construtor. 
Nos próximos 10 dias serão 
mantidas barreiras educa-
tivas para informações so-
bre a mudança no trânsito, 
bem como serão tomadas 
medidas de segurança, com 
a instalação de tapumes, 
para o início do corte da 
rodovia e construção da 
galeria, dando continuida-
de à obra que transcorre 
em ritmo normal.

Os desvios têm apro-
ximadamente um quilôme-
tro, cada, e serão utilizados 
até o final da obra na área, 

que está previsto para no-
vembro de 2020. O projeto 
das alças tem padrão clas-
se A, similar ao da rodovia 
federal, com aprovação 
do Dnit e da PRF, tanto na 
parte de fluxo de veículos, 
como de sinalização e mo-
dificação do trânsito.

A intervenção está 
sendo feita para execução 
das obras que interligarão 
os dois trechos do Canal 
Acauã/Araçagi. Será cons-
truída uma galeria tripla 
de concreto armado com 
aproximadamente 100 
metros de comprimento 
e dentro funcionará três 
sifões em aço. A obra está 
sendo realizada pelo Go-
verno do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado 
da Infraestrutura, dos Re-
cursos Hídricos e do Meio 
Ambiente (Seirhma), com 
investimentos federal e es-
tadual, no valor total de R$ 
1 bilhão e 42 milhões.

Segundo o secretário 
de Estado da Infraestrutura, 
dos Recursos Hídricos e do 
Meio Ambiente, Deusdete 
Queiroga, após a realização 
do trabalho, a BR será re-
construída e voltará a fun-
cionar da mesma forma.

“Esta é uma interven-
ção importante para dar 
continuidade às obras do 
canal, que vai trazer inú-
meros benefícios à popu-
lação. Os trabalhos do Lote 

Alça do desvio da BR-230 no 
sentido JP-CG está liberada

Editoração:Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

1 estão em fase de conclu-
são, com 98 por cento exe-
cutados. Já o Lote 2, que 
também está em execução, 
conta com 50 por cento efe-
tuados, com previsão para 

o término em dezembro de 
2020”, disse.

O Canal Acauã-Araçagi 
começou a ser construído 
há oito anos. É a maior obra 
hídrica do Estado da Paraí-

ba, terá 130,44 km, levando 
água de Araçagi até o Rio 
Camaratuba, cortando vá-
rios municípios, o que pos-
sibilitará 16 mil hectares de 
irrigação, contribuindo para 

o crescimento e o desenvol-
vimento da região. É a maior 
obra hídrica do Estado da 
Paraíba, beneficiando mais 
de 600 mil habitantes de 38 
municípios.

A intervenção está sendo feita para execução das obras que interligarão os dois trechos do Canal Acauã/Araçagi, ampliando o fluxo nas rodovias

Foto: Secom-PB

Chuvas

Aesa registrou sangramento de 14 reservatórios na PB

O Açude São Gonçalo, 
localizado no município de 
Sousa, transbordou ontem 
pela primeira vez após nove 
anos. A barragem tem ca-
pacidade para 40 milhões 
de metros cúbicos de água. 
Dos 134 reservatórios mo-
nitorados pela Agência Exe-
cutiva de Gestão das Águas 
do Estado (Aesa), 14 estão 
sangrando. 

Em apenas uma sema-
na o Açude Epitácio Pes-
soa (Boqueirão) passou de 
27,43% de sua capacidade, 
registrado na última quar-
ta feira (11), para 31,24%, 
registrado ontem. Outras 

barragens importantes para 
o abastecimento do Estado 
também apresentaram um 
aumento de suas reservas, 
como São Domingos, que 
aumentou dez pontos per-
centuais no mesmo período 
e está com 45% de sua ca-
pacidade; e Mãe D’água, em 
Coremas, que passou e 16% 
para 27,51% de seu volume 
total. A Paraíba tem 24 re-
servatórios com menos de 
5% da capacidade. Outros 
37 com menos de 20% e 60 
reservatórios possuem vo-
lume superior a 20%. Previ-
são do tempo. 

Os outros reservatórios 
que estão transbordando 
são: Bom Jesus, no municí-
pio de Carrapateiras; Lan-

cha, em Aguiar; Pimenta, em 
São José de Caiana; Cachoei-
ra dos Alves, em Itaporan-
ga; São José, em São José de 
Piranhas; Jenipapeiro, em 
São José da Lagoa Tapada; 
Poço Redondo, em Santana 
de Mangueira; Cafundó, em 
Serra Grande; Cachoeira da 
Vaca, em Cachoeira dos Ín-
dios; Pedra Lisa, em Imacu-
lada; Vazante, em Diamante; 
Catolé em Manaíra; São José 
2, na cidade de Monteiro.

O gerente de monitora-
mento da Aesa, Alexandre 
Magno, explicou que, após 
sete anos de seca, as chuvas 
estão favoráveis para o abas-
tecimento dos açudes, estan-
do regulares. Ele ressaltou 
ainda que a previsão é que 

até junho todas as barragens 
do Estado estejam com sua 
capacidade recuperada. “As 
chuvas têm sido mais regu-
lares induzindo o acúmulo 
maior nesses açudes, dife-
rente dos outros anos que as 
chuvas foram muito irregu-
lares não permitindo que os 
açudes acumulassem águas. 
Ainda temos a segunda quin-
zena de março e o mês de 
abril, esses dois meses são 
os mais responsáveis pelas 
maiores recargas no Semiá-
rido da Paraíba. As perspec-
tivas é que as chuvas perma-
neçam acima da média, com 
isso, haverá recuperação 
significativa em praticamen-
te todos os reservatórios do 
Estado”, disse.

PREvisão do tEmPo 18/3

n Litoral 

A nebulosidade deverá variar no de-
correr do dia podendo ocorrer chuvas 
isoladas. Máx. 31º, Min. 24º

n Brejo

Nebulosidade variável e favorável à 
ocorrência de chuvas isoladas. Máx. 
28º, Min. 21º

n Agreste

Nebulosidade variável e favorável à 
ocorrência de chuvas isoladas. Máx. 
31º; Min. 21º

n Cariri/Curimataú

Nebulosidade variável com chuva lo-
calizada e significativa, nos períodos 
da tarde e noite. Máx. 33º, Min. 22º

n sertão 

Nebulosidade variável com chuva 
localizada e significativa, nos períodos 
da tarde e noite. Máx. 35º, Min. 23º

n Alto sertão 

Nebulosidade variável com chuva loca-
lizada e significativa, nos períodos da 
tarde e noite. Máx. 34º, Min. 23º

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

Foto: DNOCS

Após nove anos, Açude São Gonçalo, 
no município de Sousa, transbordou ontem



Medidas preventivas
Devido ao coronavírus, Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) cancela e adia eventos culturais a 
partir de amanhã por um prazo de 90 dias. Página  12
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Diretora conta como foi realizar ‘Joana’, filme 
paraibano que aborda a violência contra a mulher 

O sucessor do curta-me-
tragem Rasga-Mortalha, de 
Pattrícia de Aquino, em fase 
de pós-produção, tem finali-
zação prevista para maio des-
te ano. Filmado em janeiro, 
Joana aborda a violência con-
tra a mulher e conta também 
com uma equipe de peso, com 
nomes como João Carlos Bel-
trão, Zezita Matos, Eliana Fi-
gueiredo, César Ferrario, Lai-
la Santos e Júlia Barbosa.

“Joana nasceu de uma 
ideia que apareceu na minha 
vida, de abordar o tema da 
violência contra a mulher. 
Iniciei o projeto em abril de 
2019, através de uma campa-
nha de ‘vaquinha’ na internet, 
mas não deu resultado. Então, 
comecei a ir nas empresas, 
mas tomei muito ‘não’ como 
resposta. Foi um trabalho com 
processo muito doloroso, de 
ter noites de chorar. Não tive 
nenhum tipo de incentivo. Foi 
um filme realizado na cara, na 
coragem, na resistência, no 

choro e na persistência”, ex-
plica Pattrícia de Aquino.

A região para as filma-
gens foi a mesma de seu pri-
meiro curta, Rasga-Mortalha: 
São Domingos do Cariri. Se-
gundo a cineasta, houve uma 
preocupação em incluir mu-
lheres na equipe de produ-
ção. “A maior parte é formada 
por mulheres, e estou com 
muitas expectativas para a 
sua estreia. É um assunto bas-
tante forte e que vai dar muita 
visibilidade ao tema”. 

Ironicamente, por abor-
dar um filme de temática de 
violência contra a mulher, Pat-
trícia enfrentou preconceitos 
por parte de possíveis apoia-
dores e patrocinadores. “Essa 
é a pior fase, é para ficar im-
pressionada mesmo. Por ser 
mulher e por ser do interior, 
isso se torna ainda pior. É in-
crível como as pessoas acham 
que mulher não sabe fazer as 
coisas, e isso não vem apenas 
dos homens, mas das próprias 
mulheres. Infelizmente o ma-
chismo, nesse ramo, acontece 
muito. Eu acredito que se fos-

se um homem dirigindo no 
meu lugar, talvez essa parte 
fosse diferente”. 

Os registros de feminicí-
dio no Brasil cresceram nos 
últimos anos, o que não sig-
nifica, necessariamente, que 
os casos tenham aumentado, 
mas que a conscientização da 
sociedade tenha sido incenti-
vado para identificá-los. “Por 
mais que tenham campanha 
para o combate, é importan-
te que outros meios também 
abordem o tema. Acredito 
que a arte seja o lugar certo 
para que possamos falar dis-
so, por sensibilizar as pessoas 
de vários lugares do mundo”, 
comenta a realizadora.

A diretora de Joana refor-
ça que ainda existem dúvidas 
acerca das ocupações de mu-
lheres em cargos já ocupados 
por homens. “É importante 
que sejamos valorizadas, que 
acreditem no nosso trabalho, 
na nossa competência. Em 
pleno 2020, a gente ainda 
tem que se deparar com esse 
tipo de coisa, nós, mulheres, 
somos capazes de fazer os 

mesmo trabalhos que os ho-
mens, porque temos que ser 
desacreditadas por sermos 
mulheres? Puro machismo”.

Joana é um projeto to-
talmente independente. a di-
retora conta ter enfrentado a 
barreira da falta de incentivos 
e que, por ter conseguido rea-
lizar o filme mesmo assim, se 
tornou uma vitória. Ela apon-
ta que, por um lado, fica feliz 
e satisfeita por ter consegui-
do realizá-lo, mas, por outro 
lado, lamenta por acreditar 
que deveriam existir incenti-
vos diversos na Paraíba dire-
cionados para as artes. “Há 
muitas empresas que têm 
condições de um patrocínio e 
que fecham as portas. Preci-
samos matar um leão por dia 
para conquistar algo”.

Em relação ao Rasga-Mor-
talha, por exemplo, a diretora 
optou por divergir do tema, 
mas abordar na mesma re-
gião, no Cariri paraibano. “Quis 
mostrar aquele cenário, que no 
Rasga-Mortalha é muito evi-
dente, mas se parece no Joana 
nesse sentido, apenas”.

Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com

Feito na cara 
e na coragem
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Por ser mulher e por 
ser do interior, isso se torna 
ainda pior. É incrível como 

as pessoas acham que 
mulher não sabe fazer as 

coisas, e isso não vem 
apenas dos homens, mas 
das próprias mulheres

Para a criação do seu pri-
meiro curta na carreira do au-
diovisual, Pattrícia focou em 
explorar e aproveitar a sua 
experiência no teatro. Rasga-
Mortalha – que aborda a lenda 
da ave de mesmo nome, cujo 
canto prenuncia a morte – foi 
selecionado pelo Revelando 
os Brasis, projeto do Institu-
to Marlin Azul, Canal Futura e 
Petrobrás. Pattrícia de Aquino 
revela que o próximo passo 
para o filme será a exibição na 
televisão, que está sendo con-
versada com a distribuidora. A 
produção paraibana já ganhou 

12 prêmios e foi exibido em 
34 festivais, incluindo o Fest 
Aruanda, em João Pessoa.

De acordo com Aqui-
no, o retorno do público tem 
sido melhor do que esperava. 
“Quem é do interior e conhece 
a lenda sempre comenta comi-
go de algum caso que aconte-
ceu na cidade deles. Quem é de 
outras regiões, por outro lado, 
fica muito curioso pergun-
tando se realmente acontece. 
Tem sido algo muito maior do 
que imaginei, não pensava em 
chegar tão longe. Sinto muito 
amor e satisfação por ele”.

Em fase de pós-produção, curta-metragem realizado pela cineasta Pattrícia de Aquino foi rodado em São Domingos do Cariri após fracasso de uma campanha de ‘vaquinha’ virtual e as negativas de pretensos patrocinadores

Buda Lira em cena de ‘Rasga-Mortalha’, primeiro curta de Pattrícia de Aquino

Fotos: Divulgação

Navegando entre o teatro e o cinema
Com uma breve carreira 

no audiovisual, mas com uma 
experiência que vem desde 
2013 no teatro, Pattrícia de 
Aquino se formou no Rio de 
Janeiro como atriz e está, no 
momento, concluindo o curso 
de Teatro na Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB).

“Eu dirijo espetáculos, dou 
aula de teatro em Campina 
Grande e em João Pessoa, 
produzo as minhas peças e 
os meus filmes. Escrevo tex-
tos de teatro, tenho alguns 
escritos e montados aqui na 
Paraíba e no Rio de Janeiro. 
Estou navegando entre teatro 
e cinema e divido o meu afeto 
entre as duas áreas”, comen-
ta. “Tenho pessoas de muita 
competência que trabalham 

comigo nos filmes e me dão 
toques quando algo sai teatral 
demais, por exemplo. Estou 
dando um passo de cada vez, 
me desafiando. Tem momen-
tos em que acertamos e em 
que erramos, mas são nestes 
que aprendemos mais”.

Para a realização do pri-
meiro curta, Rasga-Mortalha 
(2019), Pattrícia conta que 
as linguagens, por serem tão 
diferentes, se tornaram um de-
safio. “É muito diferente dirigir 
um espetáculo onde você está 
ali todos os dias criando aos 
poucos junto com os atores”. 
Por não ter tido incentivos, ela 
optou por trabalhar com atores 
já experientes, como Buda Lira 
e Fábio Campos, mas dirigi-los 
foi uma responsabilidade muito 

grande. Havia o medo mas, 
junto a ele, a força de vontade 
para conseguir. Hoje, muita 
gente entra em contato comigo 
para exibir o filme como refe-
rência para palestras e aulas, 
já fui convidada para projetos 
no Rio Grande do Sul e no 
Maranhão. Ele se tornou uma 
conquista imensa”.

Ultimamente, a diretora 
tem se inclinado para o audiovi-
sual, mas ela conta que as duas 
linguagens são interessantes. 
“Eu amo as artes de uma forma 
geral. Tive a oportunidade de 
poder trabalhar com o cine-
ma, que tem dado um retorno 
muito bom também, mas meu 
dom foi dentro do teatro. Estou 
navegando entre essas duas 
áreas”, reforça.
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Coronavírus. Ou, para os mais íntimos, Covid-19. A nova 
pandemia mundial deu um start medonho no ano de 2020 e 
a onda de cuidados e conscientização atinge cada vez mais 
gente, como deve ser. Após o Governo do Estado da Paraíba 
anunciar novas medidas de prevenção, a recomendação de 
distanciamento social, que já acontece em estados e países 
atingidos, chegou também à Paraíba. A vida deve continuar 
no trabalho e nos estudos, mas sempre que possível, à dis-
tância (para os privilegiados, isso poderá ser feito de casa). 
Mas, nas horas vagas do fim de semana, os games podem ser 
grandes aliados quando se trata da socialização e entreteni-
mento à distância. 

Toda aquela demonização dos games ainda existe, 
quase 50 anos depois do lançamento do primeiro console 
da história. De fato, como tudo nessa vida, precisamos de 
limites e estabelecer horários. O caráter viciante dos jogos 
pode aumentar quando se tem psicologicamente mais 
propensão a vícios, como mostram inúmeros estudos há 
décadas. Mas esta não é uma lista sobre o dia a dia, é sobre 
aquele tempo livre que muita gente costuma tirar para o 
lazer em sociedade. Ao invés de irmos ao boteco da esquina 
e pôr a nossa e a vida de outrem em risco de contágio, que 
tal servir a gelada em casa, mesmo que como apreciação 
solo? No lugar de ir a um show com os amigos, porque não 
assistir algo no conforto do sofá? 

Para os analógicos em família, é uma boa pedida tirar a 
poeira do jogo de tabuleiro que está lá na prateleira inalcan-
çável do armário. Ou ainda desbravar o gaveteiro da sala e 
resgatar aquele Uno incompleto. Você pode também pegar 
o seu smartphone e baixar o app Dark Stories, feito para se 
jogar pessoalmente e substituir as cartas do baralho. Mas se 
você, assim como eu, gosta de socializar – também – on-line 
com a ajuda dos videogames, aqui vão cinco dicas de boas 
pedidas em era de quarentena: 

Para competir:
Star Wars Battlefront I e II - PC, PlayStation 4 e XboxOne
O anúncio de Star Wars Battlefront I, em 2015, foi a 

grande excitação dos gamers naquele ano em que também 
veio o hype monstruoso pelo lançamento do filme Star Wars: 
O Despertar da Força. O jogo acabou decepcionando muita 
gente pela repetição das fases e a limitação de recursos on-li-
ne. Mesmo assim, é uma boa pedida de multiplayer com ami-
gas e amigos que têm o mesmo console que você em casa;

Mario Kart Tour - Android e iOS
Uma das mais divertidas franquias do universo Mario saiu 

dos consoles Nintendo e foi, também, para os smartphones em 
2019: Mario Kart Tour é um divertidíssimo game on-line para 
você competir no melhor estilo de corrida-batalha que só a 
franquia faz. Vale a pena pela nostalgia e, bem, pela vontade de se 
manter no topo de um ranking;

Agar.io - PC, Android e iOS
Com design simples e caráter viciante, o multiplayer 

on-line foi criado pelo brasileiro Matheus Valadares em 2015 e 
virou uma febre. O game é simples: você é uma célula e precisa 
consumir todas as outras células menores (outros jogadores) 
para que você cresça e se torne o líder. Com as atualizações 
recentes, agora é possível criar seu próprio grupo de amigos e 
jogar juntos numa arena.

Para exercitar a criatividade:
Draw It - Android
O game para Android usa as regras baseadas no clássico 

Imagem & Ação e lembra bastante o saudoso Isketch. Só que nele 
são lançados desafios on-line que, ao invés de outros jogadores 
adivinharem seu desenho, é a inteligência artifical que precisa 
acertar. Você e outros quatro jogadores desenham ao mesmo 
tempo um mesmo objeto e o desenho que o software identifi-
car primeiro, ganha. Ao longo das fases, novas palavras e novos 
temas são destravados;

Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch
Esse é o mais novo da lista, mas vem de uma das franquias 

mais consolidadas do Nintendo além de ser uma das mais antigas 
em nosso ranking. Com o lançamento para sexta-feira desta 
semana, Animal Crossing: New Horizons é um simulador que per-
mite infinitas possibilidades de hobbies e criação dentro do jogo 
(ele foi lançado dez anos antes do poderoso Minecraft). O quinto 
game da série terá recursos multiplayer local e on-line, fazendo 
com que você escolha a dedo com quem quer compartilhar as 
inúmeras aventuras digitais através do Nintendo Switch. 

Essa é uma lista bem pequena, claro. Outros games estimu-
lam o movimento e exercícios dentro de casa (Just Dance, Ring Fit 
Adventure, etc.) e os indico para quem precisa de um empurrão 
na hora de se movimentar nesse cenário de quarentena. Ah, para 
os jogos que você pode escolher quem convida para jogar junto 
(todos que citei, exceto Draw It), não vale a socialização se não 
existe a ligação em voz ou mensagem de texto, viu? Fica mais 
divertido, prometo.

Antes que entre no assunto desta crônica, per-
mitam-me fazer um reparo: na minha crônica ante-
rior: cometi um deslize, atribuindo ao compositor 
Milton Nascimento a naturalidade carioca, quando 
sabia que ele é, sempre foi, mineiro. Não sei como 
isso aconteceu, um deslize, uma desatenção que 
aqui e agora tento corrigir. Tendo dito isso, passo 
agora ao que interessa: a segunda parte das come-
morações do Dia da Mulher, das quais participei. 
A segunda parte dessas comemorações deu-se na 
Fundação Casa de José Américo, com uma feira 
de antiguidades, um sarau poético protagonizado 
pela nossa querida atriz Zezita Matos, que nos sur-
preendeu com a declamação de um poema de nossa 
autoria, Eu vi os homens trabalhando, publicado no 
livro Anos Bissextos, pela editora A União, em 1997. 
A eloquência e o sentimento com que Zezita im-
pregnou sua recitação nos encheu de emoção. Mas 
o ponto alto da apresentação de Zezita foi a decla-
mação de um poema que o Ministro/Governador, 
patrono da casa, José Américo de Almeida escre-
veu em homenagem a sua esposa Alice. Foi deveras 
emocionante ouvi-lo e reviver o momento em que 
aquele personagem sisudo, conhecido de todos nós, 
abriu as portas do seu coração dando asas às emo-
ções do amor conjugal.

Em seguida, passamos todos para o auditório 
da FCJA, para assistirmos à projeção do clássico 
do cinema paraibano e brasileiro, Aruanda, de Lin-
duarte Noronha. Participaram da produção desse 
filme histórico nomes ilustres do nosso cinema e, 
reza a lenda, que ele é um marco inaugural do Ci-
nema Novo brasileiro. A discussão que se seguiu 
à exibição foi conduzida pelo professor da UFPB, 
João de Lima, e fomos brindados com fatos e escla-
recimentos de profunda significação para a nossa 
historiografia, a partir do conhecimento das cir-
cunstâncias que cercam a fundação e permanên-
cia do quilombo do Talhado, na Paraíba. Tivemos 
também o privilégio de contar com a presença da 
jovem pesquisadora Maria Janaína, descendente de 
quilombolas do Talhado, cuja dissertação de Mes-
trado em Serviço Social, pela UFPB, tem como títu-
lo, Proteção social nos territórios Quilombolas do Ta-
lhado. Maria Janaína nos enriqueceu com detalhes 
vivos da sua experiência familiar e a noite decorreu 
rica e animada.

Mas a lua e o mar nos convidavam para sair 
para a praia E lá fomos nós para a festa que fora pre-
parada à beira-mar. Como nem tudo são flores para 
as mulheres, encontramos um pequeno cemitério na 
areia da praia, um memorial que celebrava vítimas 
de feminicídios. Além de uma caixa simbólica havia 
também, espalhados pelas areias da praia, sandálias 
e sapatos que haviam pertencido a essas vítimas de 
violência. Tantas Marias! Violetas! 

Mas as atenções se concentravam num banner, 
um estandarte que pendia do palco e estampava a 
figura da ativista feminista Paula Oliveira Adissi, 
recentemente falecida, figurinha generosa, lide-
rança nata dentre as líderes de vários movimen-
tos sociais, como por exemplo o MST. Paula travou 
uma renhida batalha contra o câncer, perdeu a 
luta, mas ficou seu exemplo de bravura e vontade 
de viver. Acompanhei mais ou menos de perto sua 
via crucis, suas tentativas de vencer o mal que a 
acometeu. Não sei se é justo dizer que ela perdeu a 
luta. Seu exemplo permanece tão forte e eloquen-
te! De certa forma, ela venceu. Permanece viva em 
nossas memórias, como exemplo amoroso e sim-
bólico. Aquele banner com sua efígie falava mais 
alto para todos nós. O momento culminante dessa 
sequência foi o pronunciamento emocionado, elo-
quente e poético da artista Maria Elza de Oliveira, 
mãe de Paula, que recuperou para nós as circuns-
tâncias do nascimento das gêmeas Paula e Joana, 
detalhando como Paula ajudou a irmã a nascer. Foi 
um relato ao mesmo tempo lírico e épico, presi-
dido pela espantosa lua cheia de março, que veio 
iluminar soberbamente a praia.

Tudo culminou numa sequência festiva, quan-
do se apresentaram talentos musicais femininos da 
terra como Gláucia Lima e o grupo de percussão as 
Kalungas, Val Donato, além de várias outras artis-
tas igualmente talentosas.  

Foi um momento de encontros e congraçamen-
tos, de ver e rever amigos, fazer novos amigos, de 
celebração e também de contentamento. Embora 
estivéssemos todos emocionadas sob o signo mar-
cante da morte, que pairava sobre todas nós, solene 
e implacável, era um evento maior de celebração da 
vida “que é bonita, e é bonita e é bonita” e não dá pra 
ter vergonha nem constrangimento de ser feliz.

Pelo bem da socialização,
os games

Dia da Mulher -
Parte II

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

VitóriaGi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica
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Literatura

Jabuti 2020 cria nova categoria e vai 
homenagear mineira Adélia Prado

Neste ano, o Prêmio 
Jabuti chega à sua 62ª edi-
ção com mudanças em seu 
regulamento. Serão 20 ca-
tegorias este ano, uma a 
mais que no ano passado.

A Câmara Brasileira 
do Livro, que promove a 
premiação, divulgou que 
suprimiu a categoria Im-
pressão, alegando que  o 
Prêmio Fernando Pini, da 
Associação Brasileira de 
Indústria Gráfica, já preen-
che essa lacuna. Já a cate-
goria Humanidades foi di-
vidida em Ciências Sociais 
e Ciências Humanas.

A novidade maior fi-
cou por conta da criação de 
uma categoria de romance 
de entretenimento do ano, 
gênero que sofria certo 
preconceito ao lado de ou-
tros romances literários.

Nesta edição do Jabu-
ti, a Câmara Brasileira do 
Livro escolheu a poeta mi-

Câmara Brasileira do Livro escolheu a poeta Adélia Prado como a Personalidade Literária desta edição

Foto: Divulgação

neira Adélia Prado, de 84 
anos, como a Personalida-
de Literária de 2020.

As inscrições da pre-
miação foram abertas on-
tem (dia 17), e seguem até 
o dia 30 de abril. Elas po-
dem ser realizadas on-line, 

com exceção apenas dos 
volumes inscritos no eixo 
livro, que inclui as catego-
rias Capa, Ilustração, Pro-
jeto Gráfico e Tradução. 
Esses devem ver enviados 
fisicamente. Para as demais 
categorias, os editores ou 

autores podem mandar os 
arquivos em PDF.

Segundo Vitor Tavares, 
presidente da Câmara Bra-
sileira do Livro, a crise es-
tabelecida pelo coronaví-
rus não deve afetar o Jabuti 
neste ano.
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Russo com alma de hollywood

• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Partage Shopping [3337-6000] • Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) 
[3246-3188] • Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro 
Severino Cabral [3341-6538] • Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

ServiçoServiço

Em cartaz

ESTREIAS DA SEMANA

A Maldição do Espelho (Pikovaya dama: Zazerkalye. Rússia. Dir.: Aleksandr 
Domogarov. Terror. 16 anos). O sinistro fantasma da Rainha de Espadas está no-
vamente sedento por sangue, e, desta vez, suas vítimas são os alunos do internato 
localizado numa antiga mansão, envolta em rumores sombrios. Divertindo-se com 
as histórias de terror sobre os assassinatos de crianças nesta casa no Século 19, 
os adolescentes encontram na ala abandonada do edifício um espelho misterioso 
coberto de desenhos misteriosos. Por diversão, os alunos iniciam diante desse espe-
lho o ritual místico de chamar o espírito da Rainha de Espadas para realizar seus 
desejos mais íntimos, esperando que o fantasma os cumpra. Os jovens não sabem 
que suas próprias almas serão o preço a pagar por cada capricho que virá, e que 
a Rainha de Espadas não descansará até que conseguir todos eles. Manaíra 2 
(dub.): 20h, 22h (exceto qua.). Mangabeira 3 (dub., exceto seg. e ter.): 16h15, 
18h15, 20h15, 22h15.

Aprendiz de Espiã (My Spy. EUA. Dir.: Peter Segal. Comédia. 12 anos). Um 
agente da CIA (Dave Bautista) de coração endurecido é enviado em uma missão se-
creta para vigiar uma família. Porém, o que ele não esperava era passar por poucas 
e boas à mercê de Sophie (Chloe Coleman), a filha precoce de nove anos de idade da 
família.  Manaíra 3 (dub.): 14h40, 16h50, 19h. Tambiá 1 (dub.): 16h50, 18h50, 
20h50. Partage 5 (dub.): 16h50, 18h50, 20h50.

Bloodshot (Bloodshot. EUA. Dir.: Dave Wilson. Ação. 14 anos). Bloodshot é um 
ex-soldado com poderes especiais: o de regeneração e a capacidade de se meta-
morfosear. Assassinado ao lado da esposa, ele é ressuscitado e aprimorado com a 
nanotecnologia, desenvolvendo tais habilidades. Ao apagarem sua memória várias 
vezes, ele finalmente descobre quem é e parte em um busca de vingança daqueles 
que mataram sua família. MAG 1 (dub.): 16h30, 19h; (leg.): 21h30. Manaíra 9 
MacroXE (dub.): 15h, 19h45; (leg.): 17h20, 19h10. Manaíra 10 (leg.): 16h10, 
21h30. Mangabeira 1 (dub.): 14h45, 17h15, 19h45, 22h10. Tambiá 6 (dub.): 
14h40, 16h45, 18h50, 21h. Partage 2 (dub.): 14h40, 16h45, 21h; (leg.): 18h50.

O Melhor Está Por Vir (Le Meilleur reste à venir. França. Dir.: Alexandre de La 
Patellière, Matthieu Delaporte. Comédia. 12 anos). Arthur (Fabrice Luchini) e César 
(Patrick Bruel) são dois homens que nutrem uma forte amizade desde a infância. 
Quando, em meio a uma grande confusão, César é informado de que Arthur está 
com câncer, ele decide buscar o amigo para recuperar o tempo perdido e ajudá-lo a 
conseguir fazer tudo que deseja antes de morrer. MAG 2 (leg.): 20h45.

O Oficial e O Espião (J´Accuse. França. Itália. Dir.: Roman Polanski. Drama 
histórico. 14 anos). Paris, final do Século 19. O capitão francês Alfred Dreyfus é um 
dos poucos judeus que faz parte do exército. No dia 22 de dezembro de 1884, seus 
inimigos alcançam seu objetivo: conseguem fazer com que Dreyfus seja acusado de 
alta traição. Pelo crime, julgado à portas fechadas, o capitão é sentenciado à prisão 
perpétua no exílio. Intrigado com a evolução do caso, o investigador Picquart decide 
seguir as pistas para desvendar o mistério por trás da condenação de Dreyfus. Ma-
naíra 11 VIP (leg.): 15h15, 18h, 20h45.

Terremoto (Skjelvet/The Quake. Noruega. Dir.: John Andreas Andersen. Thriller. 
14 anos). Em 1904, um terremoto de magnitude 5,4 na escala Richter sacudiu Oslo 
e arredores. O terremoto teve seu epicentro na região Oslo-Graben, atravessando 
a capital norueguesa. Os geólogos não podem ter certeza, mas estudos indicam 
que pode-se esperar para o futuro grandes terremotos nesta área. Quando eles, 
eventualmente, acontecerão, ninguém pode dizer com certeza. No entanto, sabe-
se que a densidade populacional e a infra-estrutura em Oslo é significativamente 
mais vulnerável hoje do que em 1904. O que esperar se acontecer um terremoto 
significativamente maior? Manaíra 4 (dub.):15h10, 19h50; (leg.): 17h30, 22h20. 

Um Lindo Dia na Vizinhança (A Beautiful Day in the Neighborhood. EUA. Dir.: 
Marielle Heller. Drama. 12 anos). Fred Rogers (Tom Hanks) foi o criador do Mister 
Rogers’ Neighborhood, um programa infantil de TV muito popular na década de 
1960, nos Estados Unidos. Em 1998, Tom Junod (Matthew Rhys), até então um cínico 
jornalista investigativo, aceitou escrever o perfil de Rogers para a revista Esquire. 
Durante as entrevistas para a materia, Junod mudou não só sua visão em relação 
ao seu entrevistado como também sua visão de mundo, iniciando uma inspiradora 
amizade com o apresentador. Manaíra 8 (leg.):14h50 (sáb. e dom.), 19h15 (ex-
ceto sáb. e dom.).

CONTINUAÇÃO

Dois Irmãos - Uma Jornada Fantástica (Onward. EUA. Dir.: Dan Scanlon. 
Animação. Livre). Em um local onde as coisas fantásticas parecem ficar cada vez mais 
distantes de tudo, dois irmãos elfos adolescentes embarcam em uma extraordinária 
jornada para tentar redescobrir a magia do mundo ao seu redor. MAG 1 (dub.): 
14h. MAG 2 (dub.): 15h. MAG 3 Atmos (dub.): 16h30, 18h30.  Manaíra 6 
(dub.): 14h (sáb. e dom.), 18h40 (exceto qua.); (dub., 3D): 16h20, 21h (exceto 
qua.). Manaíra 8 (dub.):14h50 (exceto sáb. e dom.).  Mangabeira 5 (dub.): 
14h30 (sáb. e dom.), 16h50. Tambiá 4 (dub.): 14h15, 16h20, 18h25, 20h30 (exce-
to qua.). Partage 2 (dub.): 14h15, 16h20, 18h25, 20h30 (exceto qua.).

Dolittle (EUA. Dir.: Stephen Gaghan. Comédia. 10 anos). O Dr. Dolittle vive com 
uma variedade de animais exóticos e conversa com eles diariamente. Quando a 
jovem rainha Victoria fica doente, o excêntrico médico e seus amigos peludos embar-
cam em uma aventura épica em uma ilha mítica para encontrar a cura. Manaíra 
2 (dub.): 15h30, 17h50. Tambiá 3 (dub.): 14h05. Partage 4 (dub.): 14h05.

Luta por Justiça (Just Mercy. EUA. Dir.: Destin Cretton. Drama biográfico. 16 
anos). O advogado Bryan Stevenson assume o caso de Walter McMillian, que foi 
condenado a morte por assassinato, apesar das evidências que comprovam sua ino-
cência. Stevenson encontra racismo e manobras legais enquanto luta pela vida de 
McMillian. Manaíra 10 (leg.): 18h30.

Maria e João: O Conto das Bruxas (Gretel And Hanse. EUA. Dir.: Oz 
Perkins. Fantasia. Livre). Desta vez, as migalhas nos guiam por um caminho muito 
mais sombrio e perturbador. Durante um período de escassez, Maria e seu irmão 
mais novo, João, saem de casa e partem para a floresta em busca de comida e 
sobrevivência. É quando encontram uma senhora, cujas intenções podem não ser 
tão inocentes quanto parecem, que eles descobrem que nem todo conto de fadas tem 
final feliz.  Manaíra 8 (dub.): 17h10, 19h15 (sáb. e dom.), 21h50. Tambiá 1 
(dub.): 15h. Partage 5 (dub.): 15h.

O Farol (The Lighthouse. EUA. Dir.: Robert Eggers. Thriller. 16 anos). Final do Sé-
culo 19. Quando um novo zelador chega a uma remota ilha para ajudar o faroleiro, 
a convivência entre os dois homens é tensionada pelo isolamento. Entre tempestades 
e goles de querosene, o novato tenta descobrir os mistérios que existem nas histórias 
de pescador de seu chefe. Indicado ao Oscar de Melhor Fotografia. Cine Bangüe: 
qua. (18/3) 20h30.

O Homem Invisível (The Invisible Man. EUA. Dir.: Leigh Whannell. Suspense. 
14 anos). Um cientista brilhante descobre como se tornar invisível. Mas sua invenção 
acaba custando sua sanidade. Refilmagem do clássico de 1933, baseado no romance 
homônimo de H. G. Wells. MAG 3 Atmos (leg.): 21h. Manaíra 3 (dub.):21h15. 
Manaíra 5 (leg.): 14h15 (sáb. e dom.), 16h45, 19h30, 22h15. Mangabeira 5 

(dub.): 19h15, 22h (exceto qua. para ambas as sessões). Tambiá 3 (dub.): 16h05, 
18h25, 20h45. Partage 4 (dub.): 16h05, 18h25, 20h45.

Parasita (Parasita. Coréia do Sul. Dir.: Bong Joon-ho. Drama. 16 anos). Toda a 
família de Ki-taek está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado, mas 
uma obra do acaso faz com que ele comece a dar aulas de inglês a uma garota de 
família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe e filhos bolam 
um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, 
os segredos e mentiras necessários à ascensão social custam caro a todos. Oscar de 
Melhor Filme, Filme Internacional, Diretor e Roteiro Original. MAG 2 (leg.): 18h. 

Solteira Quase Surtando (Brasil. Dir.: Caco Souza. Comédia. 14 anos). Beatriz 
é uma mulher de 35 anos viciada em trabalho e que não tem vontade de se casar. 
Quando ela descobre que está entrando em uma menopausa precoce e só tem seis 
meses para encontrar um pai para seu futuro filho, suas convicções são abaladas. 
Manaíra 1: 15h45, 17h40, 19h40, 21h40. Mangabeira 2: 15h, 17h, 19h, 21h15.

Sonic - O Filme (Sonic. EUA. Dir.: Jeff Fowler. Fantasia. Livre). Sonic, o porco
-espinho azul mais famoso do mundo, se junta com os seus amigos para derrotar 
o terrível Doutor Eggman, um cientista louco que planeja dominar o mundo, e o 
Doutor Robotnik, responsável por aprisionar animais inocentes em robôs. Manaíra 
7 (dub.): 16h, 18h15, 20h30 (exceto qua.). Mangabeira 4 (dub., exeto seg.): 
15h30, 17h45, 20h (exceto seg. e qua.). Tambiá 5 (dub.): 14h40, 16h40, 18h40, 
20h40. Partage 1 (dub.): 14h40, 16h40, 18h40, 20h40.

Você Não Estava Aqui (Sorry We Missed You. Reino Unido, França, Bélgica. Dir.: 
Ken Loach. Drama. 16 anos). Após a crise financeira de 2008, Ricky e sua família se 
encontram em situação financeira precária. Ele decide adquirir uma pequena van, na 
intenção de trabalhar com entregas, enquanto sua esposa luta para manter a profis-
são de cuidadora. No entanto, o trabalho informal não taz a recompensa prometida, 
e aos poucos os membros da família passam a ser jogados uns contra os outros. Cine 
Bangüê (leg.): qua. (18/3) 18h30.

Resgatando os filmes-catástrofe, longa-metragem norueguês ‘Terremoto’ está em cartaz na capital

Foto: Divulgação

A se julgar por autores como Ser-
gei Loznitsa, a Rússia de Vladimir 
Putin é um horror. A última do czar 
moderno é incentivar campanha para 
zerar seus 16 anos de governo, para 
que ele permaneça no poder. Coinci-
dência ou não, tem havido um floresci-
mento do cinema de gênero no país e, 
depois de A Dama do Espelho - O Ritual 
das Trevas e A Noiva, surge A Maldi-
ção do Espelho, já em cartaz no Brasil. 
Só para constar, The Mirror Crack’d/A 
Maldição do Espelho já era o título de 
um mistério adaptado de Agatha Ch-
ristie, em 1980.

O longa de Aleksander Domoga-
rov prossegue com o conceito, já ex-
presso em O Ritual das Trevas, de que 
espelhos podem ser o portal para os 
mortos e entrada para o universo da 
Rainha de Espadas. Casal de irmãos 
é enviado para internato após a mor-
te da mãe. O internato fica na mansão 
que a Rainha habitava e um desejo, 
formulado diante do espelho, faz com 
que ela ressurja para instaurar o rei-
nado do terror.

Casa amaldiçoada e entidade ma-
ligna estão longe de ser novidade no 

Produção da Rússia tem clichês do 
gênero, como casa amaldiçoada e 

entidade maligna

Foto: Divulgação

cinema de gênero. O filme tem sido 
alvo de chacota. Sério candidato a pior 
do ano, assusta mais pela mediocrida-
de. O começo até que levanta certas 
questões – a falta de conexão emo-
cional entre os irmãos, por exemplo. 
Numa cena aflitiva, a garota tenta fu-
gir e o irmão está se afogando no lago. 
Como foi parar ali? Na segunda ou ter-
ceira vez que o grande susto é um re-
flexo no espelho – que desaparece em 
seguida –, o espectador, precavido, não 
se impressiona mais. Puro déjà-vu.

O aspecto mais curioso de A Mal-
dição do Espelho é justamente esse. A 
lenda original pode ser russa, mas os 
códigos – e a linguagem – são hollywoo-
dianos. O próprio cinema brasileiro de 
terror enfrenta esse desafio. Ser origi-
nal, não apenas no tema. O fato de A Ra-
inha de Espadas ser dublado em inglês 
complica ainda mais. Não só a falta de 
sincronia dos movimentos labiais é ri-
sível, como fica com cara de filme B (ou 
C, ou D) americano. O twist final abre 
caminho para uma sequência.

Crítica

Luiz Carlos Merten 
Agência Estado

(De como Quim da Galega escapou de ser preso e 
Sandoval da panela).

Na mesma rua lá em Taperoá, havia três criatu-
ras com nome de Joaquim. O nosso ficou conhecido 
como Quim da Galega, numa alusão às madeixas da 
falecida mãe. Os outros dois Quins, não têm impor-
tância para nossa história.

Bem, o nosso Quim cresceu dado às práticas ci-
negéticas. Mas do que se trata isso? É a arte (arte?) 
de soltar a cachorrada no mato para caçar. Folguinha 
que tivesse no trabalho lá ia ele com a espingarda 
de dois canos calibre dezesseis, bornal, rapadura no 
bolso, cantil e toda alegria do mundo para soltar a 
cachorrada atrás de bicho para matar e comer. Tra-
tava com muito mimo, Nero, Sansão e Golias, três vi-
ra-latas, mas que para rastrear e encontrar toca de 
tatu não havia igual nesse mundão de Deus.

Pois numa dessas empreitadas, noite de lua cheia, 
ele e seus “meninos” (era assim que tratava sua pe-
quena matilha) acuaram um tatu-peba bem embaixo 
de um juazeiro. Conteve “as crianças” pegou o peba 
colocou no bornal e resolveu que ia levar para casa 
e criar. Assim  fez. Tinha um cercado no quintal, que 
fora aterrado com muita metralha e tatu nenhum se-
ria capaz de fazer toca naquele chão. Resolveu engor-
dar o peba com bom trato até o bicho se limpar por 
dentro já que, embora injustamente, essa qualidade 
de tatu tem fama de comer carne de defuntos.

Prometeu para seu compadre Belarmino que 
assim que o peba engordasse iria levar o bicho 
para Campina Grande. O compadre sabia como 
ninguém tratar carne de caça. Ele, o Quim, não ti-
nha as manhas nem de matar bicho. Ia deixar tudo 
por conta do compadre. Já imaginou que ia ser um 
banquete daqueles.

Véspera de São João, dia mal amanhecendo, pe-
gou  mulher, seu menino Quinzinho, colocou o peba 
numa dessas pequenas jaulas onde se coloca cães 
para viajar de avião. Todos dentro de seu chevete 
azul turquesa e pegaram estrada. Só não esperava 
que um pouquinho depois de Soledade a Polícia Ro-
doviária o parasse. Estavam ali conferindo veloci-
dade e viram que aquele chevete estava com muita 
pressa de chegar ao destino... Quim mostrou a docu-
mentação. Tudo em ordem, mas tentou uma falação 
para se livrar da multa por excesso de velocidade e 
com naquele demorado quás-quás-quás  a autorida-
de viu o peba todo quietinho na jaula colocada no 
banco de trás.

- O que é isso, meu senhor?
- Não está vendo? É um tatu. É de estimação. Meu 

menino cria ele. São assim um com o outro – e esfre-
gou o dedo indicador no indicador da outra mão  para 
registrar a benquerença.

- É um animal silvestre. Caçar animais como esse 
é crime. Lei 5 197 em vigor desde 1967. É crime e é 
inafiançável. Posso prender o senhor.

- Mas eu não tô caçando. Tô só levando o Sandoval 
junto com meu filho e a mulher pra Campina Grande.

- Sandoval?
- Isso, Sandoval é o nome do peba. Tá comigo 

desde que o menino nasceu. Ganhou do padrinho. O 
menino ia sentir falta dele, por isso trouxe o Sandoval 
com a gente.

O policial foi amolecendo. Ou quase.
- Tanto caçar como transportar animal silvestre 

é crime do mesmo jeito.
- Mas seu guarda, não faz isso com o meu meni-

no. Sandoval tá domesticado. O bichinho é ensinado. 
Atende pelo nome que é uma belezura. O senhor pre-
cisa ver.

Mas “seu guarda” não queria ceder.
- Se eu mostrar pro senhor como ele é ensinado 

e obedece quando chamado pelo nome de Sandoval, o 
senhor me libera?

- Vou ter que deter o senhor. Não vai adiantar coi-
sa alguma, mas pode mostrar. Pensando bem, se mos-
trar que ele atende pelo nome eu libero, mas vou fazer 
isso em consideração ao menino, não ao senhor. Pode 
mostrar.

Com muito jeito, Quim pegou o tatu, colocou o bi-
cho de frente para o mato e soltou o peba. O tatu, como 
se diz, pegou o beco e se mandou dentro da mata. Nem 
um segundo  depois o “seu guarda” já queria ver se o 
peba era obediente:

- Agora chama o tatu que eu quero ver se ele é 
ensinado mesmo – e ficou olhando para Quim.

E Quim com aquele sorriso nos lábios:
- Que tatu?

Quim da 
Galega e o 
Tatu Sandoval

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com
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Devido ao coronavírus, serão fechadas as unidades vinculadas à fundação, incluindo teatros, cinema, planetário, galeria e museu

Funesc suspende atividades 
e ações culturais por 90 dias

O governador da Pa-
raíba, João Azevêdo, anun-
ciou na manhã de ontem 
(17), durante entrevista 
coletiva concedida no Es-
paço Cultural José Lins do 
Rego, em João Pessoa, no-
vas medidas de combate 
ao coronavírus (Covid-19), 
dentre as quais a suspen-
são, pelo prazo de 90 dias, 
de eventos de massa que 
contribuem para a aglome-
ração de público.

“Atendendo recomen-
dação da Secretaria de 
Saúde do Estado, que ale-
gou haver o fluxo grande 
de pessoas, serão fecha-
das, a partir desta quinta-
feira (19), todas as unida-
des que são vinculadas à 
Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba, o que inclui os 
teatros, cinema, planetá-
rio, galeria de arte, museu 
e biblioteca”, disse para o 
Jornal A União a presiden-
te da Funesc, Nézia Gomes.

Além do Teatro Paulo 
Pontes, Cine Bangüê, pla-
netário e a Sala de Concer-
tos Maestro José Siqueira, 
todos instalados na sede 
da Funesc, localizada na 
cidade de João Pessoa, a 
presidente da fundação 
informou que também se-
rão fechados, a partir de 
amanhã, os teatros Santa 
Roza, na capital paraiba-
na; Santa Catarina, em Ca-
bedelo; o Cine-Teatro São 
José, em Campina Grande, 
na região Ageste; e o Íra-

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Audiovisual

Como ficam os cinemas com a crise do Covid-19

Com o Estado da Paraí-
ba em alerta devido ao novo 
coronavírus (Covid-19) e o 
anúncio de pandemia pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), produtoras e 
instituições culturais pas-
saram a se mobilizar para 
adiar ou cancelar eventos.

No caso das salas de ci-
nema em shoppings, a orien-
tação da Associação Brasilei-
ra das Empresas Exibidoras 
Cinematográficas Operado-
ras de Multiplex (Abraplex) 
parte de um lado contratual 
que as redes têm com os es-
tabelecimentos.

“Estamos orientando 
aos cinemas para que, ao 
serem contatados pelas au-
toridades, informarem que 
não podem fechar as portas 
voluntariamente, porque 
existe a obrigação contra-
tual com os shoppings de 
permanecerem abertos, in-
dependentemente de estar 
havendo enchente ou fura-
cão, por exemplos”, decla-
rou para o Jornal A União 
Caio Silva, diretor-executivo 
da Abraplex. “Mas o fecha-
mento pode acontecer se a 
autoridade, ou seja, prefeito 
ou governador do Estado, 
mandar fechar. Acho reco-
mendável que seja feito as-

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

sim, mas isso só não é feito 
voluntariamente por obri-
gação contratual”.

Caio Silva reforça que, 
caso o cinema feche volun-
tariamente, ele está que-
brando o contrato, o que 
dá motivo para a tomada 
de alguma medida, como 
o despejo. “Apoiamos in-
tegralmente a medida de 
prevenção, que foi tomada 
em localidades como Singa-
pura, no Sudeste Asiático, 
e na Coreia do Norte, o que 

contribuiu enormemente 
para diminuir os casos de 
coronavírus”, aponta o dire-
tor-executivo da Abraplex.

Presente em João Pes-
soa (no Shopping Tambiá) 
e Campina Grande (no Sho-
pping Partage), a assesso-
ria da rede CineSercla in-
formou que, por enquanto, 
a medida que está sendo 
tomada é limitar a quanti-
dade de salas em funciona-
mento e também a de filmes 
em cartaz.

No caso do Cine Bangüê, 
localizado no Espaço Cul-
tural José Lins do Rego, na 
capital, a programação será 
suspensa por 90 dias, a par-
tir de amanhã (dia 19).

A rede Cinépolis do 
Brasil, com salas no Manaíra 
e Mangabeira Shopping, não 
vai se pronunciar sobre o 
assunto, já que órgãos como 
a Abraplex estão se posicio-
nando pela categoria.

Algumas distribuido-
ras, a exemplo da Vitrine 

Filmes, decidiram suspen-
der seus próximos lança-
mentos que estavam pre-
vistos para os próximos 
meses. Ela adiou o docu-
mentário Chão, de Camila 
Freitas, que seria exibido 
no Cine Bangüê este mês 
(dia 26), e a ficção Pacarre-
te, estrelada pela paraiba-
na Marcélia Cartaxo e que 
entraria no dia 30 de abril 
no circuito.

“Pensando na seguran-
ça do público e de todas as 

pessoas envolvidas na ca-
deia de lançamento, deci-
dimos zelar pelo bem estar 
e saúde de todos. A futura 
data de lançamento dos fil-
mes será anunciada assim 
que o cenário do avanço do 
vírus estiver mais claro e 
o seu impacto seja menor 
para o mercado cinemato-
gráfico”, chegou a declarar a 
Vitrine, em nota.

Ainda no meio audio-
visual, a crise do novo co-
ronavírus também está afe-
tando os festivais de cinema 
pelo país.

Um dos mais impor-
tantes, o É Tudo Verdade 
- Festival Internacional de 
Documentários, aconteceria 
entre os dias 26 de março e 
5 de abril, em São Paulo e no 
Rio de Janeiro. A partir das 
recomendações sanitárias 
e medidas de restrição, o 
evento decidiu realizar sua 
25ª edição em duas etapas: 
uma, digital, no período 
originalmente agendado; e 
outra, presencial, em datas 
ainda a serem especificadas 
no mês de setembro.

Segundo a assessoria, 
“a equipe do festival já de-
senvolve este novo formato 
em parceria com seus patro-
cinadores e parceiros e em 
consulta com os convidados 
e os produtores dos docu-
mentários selecionados”.

Foto: Divulgação

Além do Teatro Paulo Pontes, Cine Bangüê, planetário e Sala de Concertos José Siqueira, todos na sede da Funesc, serão fechados os teatros Santa Roza (JP), Santa Catarina (Cabedelo), São José (CG) e Íracles Pires (Cajazeiras)

Nézia Gomes, da Funesc, diz que situação será avaliada após o período de suspensão

cles Pires (ICA), em Caja-
zeiras, situado no Alto Ser-
tão do Estado.

“Depois dos 90 dias 
previstos pelo decreto do 
governador, vamos nos 
reprogramar para saber 
como iremos proceder 
para a retomada das ati-
vidades. Mas o setor ad-
ministrativo da Funesc 
não vai parar, pois vai tra-
balhar por rodízio”, disse 
Nézia Gomes.

A presidente da Fu-
nesc  acrescentou também 
que eventos em andamen-
to – a exemplo do Matriz - 
Mostra Feminina de Artes 
Cênicas, e a Mostra Esta-

dual de Teatro, Dança e 
Circo – serão suspensos. A 
gestora comentou que, ao 
longo do prazo de 90 dias, 
a situação do coronavírus 
continuará sendo avaliada 
pelas autoridades.

Outras interrupções
A Prefeitura Municipal 

de João Pessoa também to-
mou, por meio de decreto, 
em reunião realizada por 
gestores no último domin-
go (15), algumas medidas 
de caráter preventivo com 
relação ao coronavírus, 
entre as quais a suspensão 
– cancelamento ou adia-
mento de eventos artísti-

cos e culturais que reúnam 
mais de 250 pessoas, em 
espaço aberto, e acima de 
100, em locais fechados, 
no intuito de evitar aglo-
merações.

A direção da Estação 
Cabo Branco, por exemplo, 
determinou a suspensão 
temporária das sessões do 
planetário, que atualmente 
acontecem no prédio anexo 
(Estação das Artes).

Segundo a direto-
ra-geral, Lúcia França, a 
suspensão se dará por, 
pelo menos, 15 dias, a de-
pender de como se dará a 
questão da propagação do 
coronavírus no país.

Foto: Funesc/Divulgação

Foto: Edson Matos

Segundo Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex, os cinemas de shopping não fecharão por questões contratuais
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Escolas fechadas
Pelo menos em 85 países, as escolas foram fechadas para tentar 
conter a disseminação do novo coronavírus. Impacto afeta mais 
de 776 milhões de crianças e jovens. Página 15
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Parlamentares também aprovaram resolução que suspende todas as atividades da ALPB em função do coronavírus

Deputados aprovam reforma 
da Previdência da Paraíba

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: José Napoleão Ângelo

Durante um esforço con-
centrado, realizado ontem, os 
deputados estaduais aprova-
ram, por maioria, o Projeto de 
Lei Complementar 12/2019, de 
autoria do Governo do Estado, 
que altera o regime previden-
ciário da Paraíba. A nova PBPrev 
foi aprovada em dois turnos na 
Assembleia Legislativa (ALPB), 
após pouco mais de três meses 
de tramitação na Casa.

O relator da proposta, de-
putado Ricardo Barbosa (PSB), 
que é líder do governo, leu o 
parecer favorável ao texto e 
anunciou a rejeição das emen-
das parlamentares. Ao todo, 
foram 41 emendas apresen-
tadas dentro de um prazo que 
terminou anteontem. “Entendo 
que as mesmas não podem ser 
acatadas, pois não encontram 
pertinência constitucional”, jus-
tificou o relator. 

Entretanto, a matéria foi 
aprovada com seis emendas 
aglutinativas. A líder da opo-
sição durante a sessão, Camila 
Toscano, ressaltou que as mu-
danças foram realizadas em 
comum acordo. “Percebemos 
que conseguimos incluir be-
nefícios, como, por exemplo, 
a questão do servidor deixar 
pensão para a sua viúva”, disse. 
As emendas que foram propos-
tas pelas categorias termina-
ram sendo acatadas e incluídas 
no relatório, por isso houve 
consenso na votação. 

Para o presidente da ALPB, 
Adriano Galdino (PSB), o gover-
no foi feliz em negociar com os 
parlamentares e com as catego-
rias. “O governo tem base sufi-
ciente para aprovar o que quer 
e, mesmo assim, quis negociar. 
Está de parabéns porque con-
versou, dialogou e trouxe um 
relatório consensual que pôde 
atender a oposição e às catego-
rias, além do próprio governo”.

As mudanças no regime 
previdenciário do Estado são 
exigidas pelo texto da reforma 
da Previdência, promulgada 
em novembro do ano passado 
pelo Congresso Nacional. O  Es-
tado e os municípios têm até o 
dia 31 de julho de 2020 para fa-
zer adequações e 90 dias, após 
esta data, para implementar as 
mudanças.

Suspensão de atividades
Ainda durante a sessão de 

ontem, os parlamentares apro-
varam um Projeto de Resolução 
seguindo determinação da Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS), suspendendo as ativida-
des com o objetivo de prevenir 
a propagação do coronavírus. 

Segundo a matéria, “ficam 
suspensas todas as atividades 
legislativas e administrativas 
desta Casa por 14 dias, a partir 
do dia 19 de março de 2020, 
retornando suas atividades no 
dia 2 de abril de 2020”. O pro-
jeto diz ainda que esse prazo 
pode ser prorrogado a depen-
der do controle da pandemia 
no Estado.

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Foto: ALPB/Divulgação

As mudanças no regime previdenciário do Estado são exigidas pelo texto da reforma da Previdência do país, promulgada em novembro do ano passado 

Eleições 2020

João Gonçalves vai entrar 
na disputa em João Pessoa

O deputado João Gonçal-
ves (Podemos), disse ontem 
que já acertou com o governa-
dor João Azevêdo todos os de-
talhes para seu afastamento 
da Secretaria de Articulação 
Política e retorno à Assem-
bleia Legislativa, ocasião em 
que aproveitou para anunciar 
também que seu nome está 
à disposição para disputar 
a prefeitura da capital pelo 
esquema do Governo.

“Colocado, na verdade, 
meu nome sempre esteve e, 
sem desmerecer ninguém, 
não tem quem conheça como 
eu os problemas e as necessi-
dades dessa cidade”, afirmou 
João Gonçalves, ao lembrar a 
disputa que já participou em 
2008 e que qualquer adminis-
tração precisa voltar-se mais 
para a periferia do que para o 
centro-litoral como tem acon-
tecido até agora. 

Retornando à Assem-
bleia, João Gonçalves vai 
provocar o afastamento do 
deputado Lindolfo Pires que 
também é do Podemos e 
que, na condição de vice-lí-
der do Governo, tem provo-
cado alguns entendimentos 
na bancada que visam a sua 
permanência. Para isso, um 
outro da bancada governista 
vai ter de se afastar, mas até 
ontem ainda não havia nome 
definido. 

Cabedelo
Também da bancada do 

Governo, o deputado esta-
dual Felipe Leitão (que está 
trocando o DEM pelo Avan-
te)  disse, em entrevista, que 
até o final desta semana vai 
convocar a imprensa para 
anunciar formalmente sua 
pré-candidatura à Prefeitura 
de Cabedelo.

Na manhã dessa quarta-
feira confirmou o convite do 
seu colega, deputado Genival 
Matias, que preside o diretó-
rio estadual do Avante, para 
se filiar à sigla a fim de dispu-
tar a Prefeitura de Cabedelo.

“Faltam somente alguns 
detalhes”, justificou Felipe Lei-
tão, que foi o deputado mais 
votado na cidade portuária 
e que, para o lançamento da 
pré-candidatura, já promete 
trazer a público uma série 
de irregularidades que vem 
sendo cometidas pelo atual 
prefeito Victor Hugo (DEM), 
pré-candidato à reeleição.

Ele voltou a agradecer 
ao presidente estadual do 
Avante, o também deputado 
Genival Matias que, segundo 
ele, além de guarida para fi-
liação, também lhe ofereceu 
carta branca no partido para 
a disputa em Cabedelo. 

Cidadania 
quer frente
contra 
Cartaxo

“Agora, a frente supra-
partidária vai buscar outros 
integrantes para fortalecer 
a oposição à gestão do pre-
feito Luciano Cartaxo (PV)”. 
A afirmação foi feita ontem 
pelo presidente municipal 
do Partido da Cidadania, 
vereador Bruno Farias, ao 
analisar a reunião que coor-
denou no final da semana, 
com dirigentes de outros 
sete partidos que dispu-
tam as eleições de outubro 
próximo.  

Na reunião, ficou deci-
dida a criação de um mo-
vimento de oposição a Lu-
ciano Cartaxo, além de um 
“observatório”, através do 
qual eles vão recolher con-
tribuições sobre os proble-
mas da cidade e alternativas 
de soluções por parte de 
técnicos, agentes políticos, 
militantes, expoentes de 
movimentos sociais.

Além do Cidadania, que 
é o partido do governador 
João Azevêdo, estavam pre-
sentes o Democratas, o Par-
tido Trabalhista Brasileiro, 
o Partido Democrático Tra-
balhista, o Podemos, PCdoB, 
Rede e PMN. A única legenda 
da frente com pré-candidato 
lançado a prefeito é o Demo-
cratas, com o ex-vereador 
Raoni Mendes.

Bruno Farias acredita 
que a frente será fortalecida 
tendo em vista que o atual 
prefeito de João Pessoa não 
conseguirá reunir um gran-
de número de legendas. 

“Dos 32 partidos com 
representação na capital, pe-
las pesquisas que fizemos, 
pelo menos 23 estarão no 
campo das oposições. Acho 
muito difícil que Luciano 
Cartaxo consiga reunir dez 
partidos em torno da can-
didatura que ele pretende 
lançar”, argumentou.  

Anísio Maia sugere nome de 
Luiz Couto para a prefeitura

O deputado estadual Aní-
sio Maia (PT) disse, ontem, que 
a decisão do seu partido em se 
manter na base do Governo sem 
compromisso de aliança para as 
eleições municipais reforça cada 
vez mais a tese da candidatura 
própria defendida pela direção 
nacional e coloca o nome do 
secretário de Agricultura Luiz 
Couto como alternativa para a 
disputa.

“Acho que o nome de Luiz 
é um consenso que passa por 
todos os setores da legenda, ao 
mesmo em que, pela história que 
tem, mais combinaria com o pen-

samento da população”, afirmou 
o deputado, ao explicar que isso 
em nada acarretaria conflito por-
que já há setores do partido do 
governador, o Cidadania, tam-
bém discutindo nome próprio 
para as eleições.

Anízio Maia lembrou que 
esse tipo de disputa faz parte da 
democracia e da própria existên-
cia do primeiro turno, ficando 
para o segundo turno que é uma 
nova eleição, os entendimentos e 
composições mais amplas e que 
envolvem muito mais posições e 
interesses. 

Para o deputado, o partido 

agiu corretamente quando optou 
pela possibilidade de disputar em 
faixa sem obrigatoriamente rom-
per com a base aliada do Governo. 
“O PT tem uma história nessa ci-
dade e uma candidatura própria 
só servirá para que o partido rea-
firme os seus espaços”, disse.

Maia também comentou 
que o interesse do Partido dos 
Trabalhadores é consolidar can-
didatura própria não somente 
em João Pessoa, mas também 
numa grande quantidade de mu-
nicípios do interior, a começar 
por Picuí onde trabalha com a 
possibilidade clara de reeleição.

“Medida foi prudente”
“A medida da Assembleia foi justa, necessária 

e prudente”, disse, ontem, Pollyanna Dutra (PSB) 
a respeito da decisão de suspensão das atividades 
legislativas da ALPB para evitar a propagação do 
coronavírus. A decisão foi anunciada pelo presi-
dente da Casa de Epitácio Pessoa, Adriano Gal-
dino, ontem mesmo, durante Sessão Ordinária.

Como médica veterinária, Pollyanna Dutra 
destacou a seriedade da doença e a urgência e 
necessidade da medida. “Sou médica veteriná-
ria e o coronavírus é um grupo de vírus comum 
entre os animais. Em casos raros, ele é o que os 
cientistas chamam de zoonótico, o que significa 
que pode ser transmitido de animais para seres 
humanos, e é exatamente o que está acontecen-
do. Não podemos deixar de lado a seriedade do 
problema, que é grave e pode ser fatal”, alertou.

“É importante a gente agir e prevenir. Estamos 
tratando de vidas. É um vírus que tem uma trans-
missibilidade muito rápida e com aglomerações 
há a possibilidade desse vírus acometer inúmeras 
pessoas. É uma medida justa, necessária e pru-
dente esta de suspender as atividades na Casa e 
indico a todos que puderem fazerem o mesmo”, 
completou.
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Médica veterinária, Pollyana Dutra alertou para o perigo do vírus
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Medidas preventivas ao Covid-19 poderão ser tomadas por agentes de saúde, sem necessidade de decisão judicial

Coronavírus: portaria obriga a
quarentena e pune com prisão
Julia Lindner
Agência Estado

 

O Ministério da Justiça 
anunciou ontem a publicação 
da portaria para tornar com-
pulsória a quarentena e inter-
nação por suspeita do novo 
coronavírus no Brasil. A infor-
mação foi antecipada na se-
mana passada pelo Broadcast 
Político, serviço de cobertura 
em tempo real do Grupo Es-
tado. As sanções previstas po-
dem levar até a prisão.

Com a portaria, as me-
didas de prevenção ao co-
vid-19 poderão ser tomadas 
por agentes locais de saúde, 
sem necessidade de decisão 
judicial. Em caso de descum-
primento, os gestores locais 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), os profissionais de saú-
de, os dirigentes da adminis-
tração hospitalar e os agentes 
de vigilância epidemiológica 
também poderão solicitar au-
xílio de força policial em casos 
de recusa ou desobediência 
da medida. 

De acordo com o texto, 
assinado em conjunto com o 
Ministério da Saúde, “há ne-
cessidade de comunicação 

prévia à pessoa afetada sobre 
a compulsoriedade da medi-
da” de isolamento. 

O texto da portaria, à qual 
o Estadão/Broadcast teve 
acesso, prevê detenção de 15 
dias a dois anos, e multa, para 
quem descumprir a quaren-
tena. A pena deve variar de 
acordo com a gravidade do 
descumprimento à medida. 

A portaria cita dois arti-
gos do Código Penal para jus-
tificar a prisão. O artigo 268, 
que trata do desrespeito a de-
terminação do poder público 
para impedir introdução ou 
propagação de doenças con-
tagiosas, prevê detenção de 
um mês a um ano, e multa. Já 
o artigo 330, que trata de de-
sobediência a ordem legal de 
funcionários públicos, prevê 
prisão de 15 dias a dois anos, 
ou multa.

A medida prevê que a 
pessoa que se recusar a seguir 
quarentena ou outras medi-
das de prevenção previstas 
será inicialmente enquadrada 
por infração de menor poten-
cial ofensivo. Caso ela assine 
um termo de compromisso de 
cumprir as medidas, poderá 
ser liberada.

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 18 de março de 2020

O governo aperta o cerco para evitar a propagação do coronavírus e, a partir de agora, a internação por suspeita da doença será obrigatória

Foto: Agência Brasil

O presidente Jair Bol-
sonaro confirmou que o 
Governo Federal vai fechar 
parcialmente a fronteira do 
Brasil com a Venezuela, no 
estado de Roraima, a partir 
desta quarta-feira, por cau-
sa da pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19). A me-
dida deverá ser publicada 
na forma de uma portaria 
interministerial das pastas 
da Justiça e Segurança Pú-
blica e das Relações Exte-
riores. Segundo o presiden-
te, a restrição valerá apenas 

para o trânsito de pessoas e 
não afetará a circulação de 
mercadorias.

“Nesta quarta-feira tem 
a portaria. Não é o fechamen-
to total, o tráfego de merca-
dorias vai continuar aconte-
cendo. Se você fecha o tráfego 
com a Venezuela, a economia 
de Roraima desanda e, em 
parte, a da Venezuela tam-
bém. Não temos como tomar 
medidas radicais, não vai dar 
certo”, afirmou na portaria do 
Palácio do Alvorada, residên-
cia oficial.   

Para Bolsonaro, que 
tratou a situação da Vene-
zuela como exceção, o fe-

chamento de fronteiras com 
outros países não resolve o 
problema da circulação do 
coronavírus e disse que a 
crise não pode ser tratada 
como histeria. 

“Não tem como você 
evitar o tráfego de pessoas 
ali. Há uma certa histeria, 
como se fechar fronteira 
resolvesse o problema”, 
afirmou.

Teste do coronavírus
O presidente também 

comentou que já fez um 
novo teste para diagnóstico 
do Covid-19 e que divulgará 
o resultado assim que rece-

bê-lo. “Não chegou o resul-
tado, mas chegando, se for 
positivo ou negativo eu vou 
divulgar, sem problema ne-
nhum”. Na semana passada, 
um primeiro teste para a 
infecção deu negativo para 
Bolsonaro.

O presidente, fami-
liares e auxiliares que o 
acompanharam em viagem 
aos Estados Unidos, há 
pouco mais de uma sema-
na, estão sendo monitora-
dos e examinados depois 
da confirmação de que 14 
integrantes da comitiva 
testaram positivo para o 
novo coronavírus. 

Bolsonaro anuncia fechamento da
fronteira do Brasil com a Venezuela

Comitê vai realizar encontros por 
videoconferência e analisará a crise

O porta-voz da Presi-
dência da República, Otávio 
Rêgo Barros, informou on-
tem que o Comitê Intermi-
nisterial criado para lidar 
com a crise no novo coro-
navírus (Covid-19) fará re-
uniões diárias, por video-
conferência, para adoção 
de medidas que ajudem a 
controlar o avanço da doen-
ça no país.

A primeira reunião, 
ainda presencial, foi rea-
lizada ontem de manhã. O 
comitê, que passou a fun-
cionar oficialmente nesta 
semana, é composto por 
diferentes ministérios e 
órgãos federais, incluindo 
bancos públicos, e coorde-
nado pela Casa Civil.

“Essas reuniões serão 
realizadas preferencial-
mente de forma não pre-

sencial. O foco do governo 
é dar rápida resposta aos 
problemas decorrentes da 
pandemia do coronavírus”, 
disse o porta-voz.

Após cada reunião, o 
porta-voz fará uma decla-
ração e atenderá aos jor-
nalistas. A ideia é que essa 
coletiva diária de imprensa 
também seja realizada de 
forma virtual, para evitar 
a aglomeração de pessoas 
na sede do Poder Executivo 
federal.

“Vamos implementar 
o briefing digital, de forma 
que não seja necessário o 
compartilhamento desse 
ambiente, ainda que haja 
espaço, de modo a prote-
gê-los igualmente. Assim 
como a reunião capitanea-
da pela Casa Civil, ontem, 
foi presencial, a partir de 
hoje será por meio de vi-
deoconferência”, ressaltou. 
“A intenção é manter essa 

reunião, como já vos adian-
tei, todos os dias, às 10h, 
com previsão de fala do 
porta-voz após a mesma. 
No final da tarde, ocorrerá 
um comunicado diário para 
atualização da sociedade”, 
acrescentou.

Internação 
Sem entrar em deta-

lhes, Rêgo Barros informou 
sobre algumas medidas que 
estão sendo tomadas pelo 
governo federal em meio 
à pandemia do Covid-19. 
Uma delas é uma portaria 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública que de-
verá regulamentar quaren-
tena à revelia do paciente, 
a chamada internação com-
pulsória.

O Ministério da Saú-
de também trabalha para 
acelerar a aquisição de kits 
de laboratório para tes-
tes do Covid-19. Da parte 

do Ministério de Relações 
Exteriores ,  o  porta-voz 
destacou que a pasta está 
acompanhando a situação 
de brasileiros no exterior 
que estão retidos por causa 
do cancelamento de voos 
e fechamento de fronteira 
adotados por diversos paí-
ses. Ainda segundo ele, não 
foi discutida, durante a re-
união, a possibilidade do 
governo brasileiro também 
fechar as suas fronteiras 
terrestre, marítima e para 
voos internacionais.

Pedro Rafael Vilela
Agência Brasil

Pedro Rafael Vilela
Agência Brasil 

Após cada reunião, o 
porta-voz atenderá aos 
jornalistas. A ideia é que 
essa coletiva diária de 

imprensa seja realizada 
de forma virtual

A sessão do Congresso 
Nacional destinada a ana-
lisar vetos presidenciais e 
votar os projetos de lei do 
Congresso Nacional que re-
gulamentam o Orçamento 
Impositivo foi cancelada. A 
medida se deu em função 
da ausência de parlamenta-
res e da preocupação com 
a possibilidade de propa-
gação do novo coronavírus 
(Covid-19) na Casa. O sena-
dor Nelsinho Trad (PSD-MS) 
e o deputado Cezinha da 
Madureira (PSD-SP) já fo-
ram testados positivo para o 
vírus. Com o cancelamento, 
uma nova sessão foi convo-
cada para o dia 26 de março.

Entre os vetos que se-
riam analisados pelos con-
gressistas estão sete itens 
do Projeto de Lei do pacote 
anticrime (PL.6.341/2019). 
Entre os pontos vetados está 
o acordo de não persecução 
penal, no qual o governo 
pode fechar acordo com in-
diciados e desistir de pro-
cessar a pessoa por crimes 
contra o patrimônio público 
previstos na Lei de Improbi-
dade Administrativa.

Também consta da pau-
ta o veto total ao Projeto de 
Lei 5.815/2019 que prorroga 
os incentivos do setor audio-
visual, estendendo até 2024 o 
prazo para a utilização de re-
cursos no âmbito do Recine, 
um regime especial de tribu-
tação para essa finalidade.

Congresso Nacional 
cancela atividades

A presidente do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), 
ministra Rosa Weber, decidiu 
ontem suspender as novas 
eleições convocadas após a 
cassação do mandato da se-
nadora Selma Arruda (Pode-
mos-MT) por abuso de poder 
econômico e caixa dois. O novo 
pleito estava previsto para 26 
de abril, mas foi adiado por 
tempo indeterminado devido 
à pandemia do novo coronaví-
rus (Covid-19). 

O pedido de adiamento 
foi feito pela Justiça Eleitoral 
de Mato Grosso, responsável 
pela realização da eleição. Na 
decisão, a ministra afirmou 
que a nova data será marcada 
com “maior brevidade possí-
vel”, sem descartar a realiza-
ção do pleito neste ano. 

Em dezembro do ano pas-
sado, o TSE cassou o mandato 
da senadora e do primeiro e 
segundo suplentes, Gilberto 
Possamai e Clerie Fabiana. Em 
janeiro, o presidente do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
ministro Dias Toffoli, decidiu 
que o terceiro candidato mais 
votado ao Senado pelo Mato 
Grosso deve assumir interina-
mente a vaga de Selma Arruda. 
Com a decisão, o candidato Fá-
varo (PSD), que teve 15,80% 
dos votos (434.972) nas elei-
ções de 2018, seria senador 
até abril, quando a nova elei-
ção seria realizada. 

No entanto, até o mo-
mento, a Mesa Diretora do 
Senado não se reuniu para 
cumprir a decisão do TSE 
e do STF e, mesmo cassada 
pelo TSE, Selma Arruda con-
tinua no cargo.

TSE suspende novas
eleições para senador

Luciano Nascimento
Agência Brasil 

André Richter 
Agência Brasil 
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Unesco revelou que 85 países fecharam as unidades educacionais para conter a disseminação do coronavírus

Covid-19 deixa 776,7 milhões 
de estudantes fora da escola
Da Agência Brasil

Da Agência Brasil

Pelo menos 85 países 
fecharam escolas em todo o 
território para tentar con-
ter a disseminação do novo 
coronavírus. A medida teve 
impacto em mais de 776,7 
milhões de crianças e jo-
vens, segundo a Organiza-
ção das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura 
(Unesco).

Falando à ONU News, 
de Bruxelas, o represen-
tante da agência na ONU e 
em Organizações Interna-
cionais, Vincent Defourny, 
disse que a agência atua 
junto das autoridades na 
implementação desse tipo 
de programas.

“A Unesco aconselha a 
aliviar o impacto sobre o 
currículo escolar de várias 
formas. A primeira coisa é 
fazer o uso mais extensivo 
possível de todos os recur-
sos a distância, que podem 
ser pela internet, pela rá-
dio, pela televisão e todas 
as formas que permitem 
aprender e manter contato 
com a aprendizagem a dis-
tância”.

Cerca de 15 nações fe-
charam as escolas de for-
ma parcial. Se a medida for 
implementada, em nível 
nacional, deixará mais cen-
tenas de milhões de alunos 
sem aulas. Defourny disse 
que é preciso conciliar esta 
decisão a cada realidade.

“Nesse contexto, é 
muito importante também 
manter um vínculo com os 
alunos, criar comunidade 
e criar um sentido de per-
tença que seja importante 
tanto para os alunos como 
para os professores e para 
a comunidade. Por isso é 
muito importante que a es-
tratégia de cada professor 
seja adaptada à circunstân-
cia do país e à circunstân-
cia da sua turma. Por isso, 
o currículo será revisado. 
Mas damos a possibilidade 
de manter esse vínculo de 
aprendizagem e de traba-
lhar a distância da melhor 

forma possível”, afirmou 
Vincent Defourny, 

Educação
Como parte das medi-

das para tentar retardar a 
propagação do novo corona-
vírus, a agência apoia ações 
para minimizar perturba-
ções no sistema de educação 
e facilitar a continuidade do 
aprendizado, especialmente 
para os mais vulneráveis.

Uma reunião virtual 
com Ministérios da Edu-
cação dos países afetados 
e preocupados em garan-
tir meios alternativos de 
aprendizado para as crian-
ças e jovens juntou 73 pa-
íses, incluindo ministros e 
vice-ministros.

Os temas discutidos na 
semana passada incluem a 
ajuda para preparar e im-
plantar soluções de apren-
dizado à distância e de for-
ma inclusiva, experiências 
e recursos digitais para 
abrir oportunidades a mais 
alunos sem grandes custos.

A agência incentiva pla-
taformas de aprendizagem 
para apoiar a continuidade 
das aulas sem afetar o cur-
rículo local, parcerias para 
educação a distância e acom-
panhamento global de esco-
las e dos alunos afetados.

Oportunidades
A Unesco destaca que o 

encerramento das escolas, 
mesmo que seja de forma 
temporária, traz um custo 
social e econômico alto. Os 
mais favorecidos ficam com 
menos oportunidades para 
crescer e desenvolver.

Na área de nutrição, 
muitos menores ficam sem 
alimentos a que têm acesso 
na escola. Os pais com li-
mitações para que os filhos 
acompanhem o aprendiza-
do a distância podem so-
frer com a falta de acesso a 
ferramentas digitais.

A Unesco aponta que 
vários menores também 
podem ter maior exposição 
a comportamentos de risco 
ficando sozinhos em casa.

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

Cerca de 15 nações fecharam as escolas de forma parcial por causa do coronavírus, segundo a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura

Foto: Agência Brasil

Medida preventiva

Governo do Uruguai fecha 
fronteiras com a Argentina

O presidente do Uru-
guai, Luis Lacalle Pou, 
determinou o fechamen-
to de todas as fronteiras, 
terrestre, fluvial e aérea, 
com a Argentina a partir 
da 0h de ontem. Os cida-
dãos uruguaios e os es-
trangeiros residentes no 
país poderão entrar no 
país. Também está auto-
rizada a entrada de mer-
cadorias e ajuda humani-
tária. O país tem hoje 29 
casos de infectados pelo 
novo coronavírus.

A decisão foi toma-
da após uma videocon-
ferência realizada ontem 
e que contou com a par-
ticipação dos presiden-
tes do Brasil, Argentina, 
Paraguai, Chile, Equador, 
Colômbia, Peru, Bolívia e 
Uruguai.

Os postos de frontei-
ra terrestre entre Brasil 
e Uruguai também foram 
fechados. Eles estão nas 
cidades brasileiras de 
Santana do Livramen-
to (fronteira com Rive-
ra, no Uruguai), Quaraí 
(com Artigas), Jaguarão 
(com Rio Branco), Bar-
ra do Quaraí (com Bella 
Unión), Chuí (com Chuy) 
e Aceguá (com Aceguá).

Lacalle Pou afirmou 
que conversou com o mi-
nistro da Defesa do Bra-
sil, Fernando Azevedo e 
Silva, na tentativa de es-
tabelecer algum controle 
nas fronteiras entre os 
dois países, por se tratar 
de fronteira seca. As fron-
teiras secas são aquelas 
onde não há um rio, lago 
ou oceano dividindo os 

dois países, apenas uma 
divisão simbólica no ter-
ritório.

Outra decisão anun-
ciada por Lacalle Pou foi 
a suspensão dos voos 
provenientes da Europa 
a partir da próxima sex-
ta-feira (20). O retorno 
de milhares de uruguaios 
está sendo analisado pelo 
Ministério das Relações 
Exteriores, que está em 
contato com as embaixa-
das para colaborar com o 
regresso dos cidadãos.

O presidente do Uru-
guai ressaltou ainda a 
importância de os ido-
sos maiores de 65 anos 
permanecerem isolados 
em casa para evitar o 
contágio pelo Covid - 19. 
O Uruguai é o país mais 
envelhecido da América 
Latina, segundo relató-
rio elaborado pelo Banco 
Mundial (BM) e pela Co-
missão Econômica para a 
América Latina e o Caribe 
(Cepal) no ano de 2016.

O Uruguai, que re-
gistrou o primeiro caso 
de coronavírus na última 
sexta-feira, agora já é o 
terceiro país se consi-
derados os casos de in-
fectados em relação ao 
tamanho da população. 
Com 29 casos confirma-
dos e uma população de 
3,5 milhões de habitan-
tes, o país tem um caso a 
cada 119 mil habitantes. 
Apenas Chile e Guiana 
têm, relativamente, mais 
casos.

O ministro da Saú-
de Pública do Uruguai, 
Daniel Salinas, afirmou 
que já são 29 casos con-
firmados da doença e que 
outras suspeitas estão 

aguardando o resultado 
dos exames, que são rea-
lizados pelo Laboratório 
de Virologia de Saúde 
Pública. Ainda de acordo 
com o ministro, todas as 
pessoas infectadas estão 
com quadros estáveis, 
a maioria cumprindo a 
quarentena domiciliar.

Salinas afirmou que 
o teste para detecção da 
doença no país leva cerca 
de seis horas para dar o 
resultado, podendo de-
morar mais por conta dos 
procedimentos de coleta 
da amostra, chegada ao 
laboratório e as etapas 
subsequentes, que culmi-
nam em um processo de 
validação.

De acordo com o mi-
nistro, em Montevidéu, 
há três instituições pri-
vadas que importaram 
equipamentos e kits de 
diagnóstico, e que reali-
zam as análises de acordo 
com o estabelecido pelas 
autoridades da Adminis-
tração Estadual de Servi-
ços de Saúde. No momen-
to, não existe esse serviço 
no norte do país, portan-
to as amostras são envia-
das refrigeradas para a 
capital.

O Irã libertou tem-
porariamente cerca de 
85 mil prisioneiros, in-
clusive políticos, em 
reação à epidemia de 
coronavírus, informou 
ontem um porta-voz do 
Judiciário.

O número de mor-
tes provocadas pelo co-
ronavírus no país che-
gou a 988, e um total de 
16.169 infecções foram 
confirmadas, em um dos 
piores surtos da doen-
ça fora da China, onde o 
novo vírus surgiu.

“Até agora, cerca de 
85 mil prisioneiros foram 
soltos. Além disso, ado-
tamos medidas de pre-
caução nas prisões para 
confrontar o surto”, disse 
o porta-voz do Judiciário, 
Gholamhossein Esmaili. 
Ele não detalhou quando 
os presos libertos terão 
que voltar às celas.

Um dia depois de o 
Irã libertar 70 mil pri-
sioneiros no início de 
março, o relator especial 
das ONU para os direi-
tos humanos no Irã, Ja-
vaid Rehman, disse que 
pediu para Teerã soltar 
todos os prisioneiros po-
líticos temporariamente 
de suas prisões super-
lotadas e infestadas de 
doenças para ajudar a 
conter a propagação do 
coronavírus.

Rehman disse que 
só aqueles que cumprem 
penas menores de cinco 
anos foram libertados, 
enquanto detentos com 
penas maiores e aqueles 
responsabilizados por 
participarem de protes-
tos anti-governo conti-
nuaram presos.

Irã concede 
liberdade
a 85 mil
detentos
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Lacalle Pou conversou 
com o ministro da Defesa 

do Brasil, Fernando 
Azevedo e Silva, na 
tentativa de algum 

controle nas fronteiras 
entre os dois países

A agência NHK apu-
rou que o governo japonês 
planeja ampliar restrições 
para a entrada de estran-
geiros de determinadas 
regiões da Europa, onde o 
novo coronavírus se alas-
tra rapidamente.

As novas restrições 
valerão para três regiões 
na Espanha, incluindo a 
região de Madri; quatro 
na Itália, incluindo a re-
gião da Ligúria, no norte 
do país; a região de Ticino, 
no sul da Suíça; e toda a 
Islândia.

O governo planeja 
proibir a entrada de es-
trangeiros que visitaram 
essas regiões no período 
de 14 dias anteriores à 

tentativa de ingresso no 
Japão.

A medida foi toma-
da após Tóquio ter eleva-
do, na segunda-feira, seu 
alerta de viagens para as 
mesmas regiões europeias 
para o nível 3 - o segundo 
mais alto, que recomenda 
o cancelamento de viagens.

Atualmente, o Japão res-
tringe a entrada de estran-
geiros que estiveram em de-
terminadas regiões da China, 
Coreia do Sul, Itália e Irã.

O governo conside-
ra ainda pedir a viajantes 
procedentes de países eu-
ropeus, incluindo França e 
Alemanha, que se mante-
nham em autoisolamento 
por 14 dias. O pedido tam-
bém será feito a viajantes 
japoneses.

Japão planeja ampliar
restrição a estrangeiros



Especialistas em finanças esperam que os negócios encolham no primeiro trimestre e muito provavelmente também no segundo

O clima entre os inves-
tidores alemães caiu em 
março para níveis vistos 
pela última vez no início 
da crise financeira mundial 
em 2008, devido ao alarme 
em relação ao impacto do 
coronavírus sobre a maior 
economia da Europa, mos-
trou uma pesquisa nesta 
terça-feira.

A pesquisa mensal do 
instituto ZEW mostrou 
que o sentimento econô-
mico entre os investidores 
despencou para -49,5 ante 
8,7 em fevereiro. Essa foi 
a maior queda desde o iní-
cio da pesquisa em 1991. 
Os economistas esperavam 
um recuo para -26,4.

“A economia está em 
alerta vermelho”, disse o 
presidente da ZEW, Achim 
Wambach, em comunicado, 
acrescentando que espe-
cialistas em finanças espe-
ram que a economia enco-
lha no primeiro trimestre, 
com uma contração tam-
bém muito provável no se-
gundo trimestre.

Um indicador separa-
do que mede a avaliação 
dos investidores sobre as 
condições atuais da econo-
mia diminuiu de -15,7 para 
-43,1. Analistas previam 
uma leitura de -30,0.

Para 2020 como um 

todo, a maioria dos inves-
tidores atualmente espera 
um declínio no crescimento 
real do PIB alemão de cerca 
de 1%, como resultado da 
pandemia, disse Wambach.

A disseminação do co-
ronavírus acabou com as 
esperanças de um aumen-
to no crescimento no pri-
meiro trimestre, depois de 
sólida alta nas vendas no 
varejo e salto na produção 
industrial da Alemanha em 
janeiro.

Mas com o coronaví-
rus infectando um número 
crescente de pessoas e le-
vando a medidas sem pre-
cedentes para diminuir sua 
disseminação, autoridades 
disseram que o governo 
agora espera que o Produto 
Interno Bruto do país enco-
lha este ano, o que seria a 
primeira contração desde 
a crise financeira mundial 
em 2009.

Coronavírus coloca economia 
alemã em “alerta vermelho”
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Pesquisa mostrou que o 
sentimento econômico 
entre os investidores 
despencou para -49,5 

em março ante 8,7 
em fevereiro

O Ministério do Meio Ambiente do Japão afirmou que usina nuclear pode sofrer vazamento em 12 locais, em caso de chuvas torrenciais

Foto: Agência Brasil

Alerta sobre acidente

Chuvas podem causar vazamentos 
na usina nuclear de Fukushima 1

O Ministério do Meio 
Ambiente do Japão afir-
mou que resíduos produ-
zidos pelos trabalhos de 
descontaminação após o 
acidente na usina nuclear 
Fukushima 1, em 2011, po-
dem sofrer vazamento em 
12 locais, em caso de chu-
vas torrenciais.

A pasta checou todos 
os locais em que os resí-
duos são mantidos, de-
pois que 91 sacos foram 
levados pelas águas para 
rios nas províncias de Fu-
kushima e Tochigi, no ano 
passado, por causa de en-
xurradas provocadas pelo 
tufão Hagibis.

Dos 322 locais nas 
proximidades de rios ou 

em áreas propensas a inun-
dações, soube-se que 12 na 
província de Fukushima 
correm risco de que sacos 
contendo resíduos sejam 
levados pelas águas ou so-
fram rompimento por flu-
xos de lama.

O ministério planeja 
montar cercas ou transfe-
rir os resíduos para insta-
lações intermediárias de 

estocagem visando reduzir 
o risco até o final de maio 
deste ano.

Nessa terça-feira, o mi-
nistro do Meio Ambiente, 
Shinjiro Koizumi, declarou 
à imprensa que espera que 
o trabalho seja realizado 
o quanto antes devido aos 
crescentes riscos de tem-
pestades súbitas nos últi-
mos anos.

Da Agência Brasil 
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OMS faz apelo para que Europa tome 
ações mais ousadas contra pandemia 

Todos os países da Eu-
ropa devem tomar as ações 
“mais ousadas” possíveis 
para tentar interromper 
ou retardar a epidemia da 
doença Covid-19, causada 
pelo novo coronavírus, dis-
se ontem o diretor europeu 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

Em comentários depois 
de uma reunião online com 
representantes do Ministé-
rio da Saúde de toda a região, 
Hans Kluge, diretor regional 
da OMS para a Europa, afir-

mou estar “muito satisfeito” 
ao ver o Reino Unido inten-
sificando as recomendações 
para o distanciamento social 
e instou todos os países a 
trabalharem juntos e apren-
derem um com o outro.

“A Europa é o epicentro 
da primeira pandemia de co-
ronavírus e todos os países, 
sem exceções, precisam to-
mar as ações mais ousadas 
para impedir ou retardar a 
disseminação do vírus”, dis-
se Kluge durante briefing 
online.

O Reino Unido endure-
ceu sua abordagem ao surto 

na segunda-feira (16) com 
medidas para restringir a 
vida social na quinta maior 
economia do mundo e conse-
lhos de autoisolamento para 
aqueles com mais de 70 anos 
que apresentem problemas 
de saúde subjacentes. Itália, 
Espanha, França, Alemanha 
e outros impuseram isola-
mentos severos.

“Estes são tempos sem 
precedentes”, afirmou Kluge. 
“É importante que os países 
trabalhem juntos, aprendam 
uns com os outros e harmo-
nizem os esforços.”

Kluge, cujo escritório 

regional da OMS abrange 
53 países, da Islândia ao Uz-
bequistão, observou que o 
surto de Covid-19 está pro-
gredindo em velocidades 
diferentes em diferentes 
países.

Ele disse que isso se 
deve a fatores demográficos 
e outros fatores, e significa 
que, em geral, os países po-
dem ser classificados em um 
dos quatro cenários ou es-
tados do surto: 1 - nenhum 
caso; 2 - primeiro caso; 3 
- primeiro aglomerado; 4 - 
primeira evidência de trans-
missão comunitária.

O Goldman Sachs dis-
se  ontem que a economia 
da China provavelmente en-
colherá 9% no primeiro tri-
mestre, destacando como o 
coronavírus está afetando as 
atividades comerciais nor-
mais, e o governo chinês re-
latou um aumento de casos 
novos da doença, a maioria 
deles importados.

O Goldman revisou sua 

estimativa para o Produto 
Interno Bruto (PIB) no pri-
meiro trimestre chinês de 
2,5% de crescimento para 
uma contração de 9%, citan-
do dados econômicos “sur-
preendentemente fracos” de 
janeiro e fevereiro que foram 
divulgados na segunda-feira.

O banco também redu-
ziu sua previsão anual do PIB 
de 5,5% para 3% de cresci-
mento.

Os casos importados de 

coronavírus superaram os 
casos de transmissão local 
pelo quarto dia consecutivo.

O risco crescente de ca-
sos importados levou algu-
mas partes do país a endure-
cerem o monitoramento de 
viajantes estrangeiros, e nes-
sa terça-feira o Ministério das 
Relações Exteriores chinês 
aconselhou seus cidadãos a 
evitarem viagens a países de 
risco alto.

A China continental teve 

21 casos novos confirmados 
na segunda-feira, disse a Co-
missão Nacional de Saúde, 
mais do que os 16 do dia an-
terior. Dos casos novos, 20 
envolveram viajantes infecta-
dos vindos de fora.

Para aumentar os te-
mores de disseminação da 
doença, um homem recém-
chegado da Espanha foi 
diagnosticado com o vírus 
e foi posto em observação e 
em quarentena.

Goldman Sachs aponta forte abalo 
sobre o setor econômico da China 
Da Agência Brasil 
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O Facebook anunciou 
nessa terça-feira que pla-
neja conceder 100 milhões 
de dólares em doações 
em dinheiro e créditos de 
anúncios para até 30 mil 
pequenas empresas em 
mais de 30 países.

A maioria receberá 
subsídios em dinheiro e o 
Facebook divulgará mais 
detalhes em breve sobre 
como as empresas poderão 
solicitar a assistência. Pro-
curada no Brasil, a empresa 
não informou a divisão de 
recursos entre os países.

A vice-presidente de 
operações do Facebook, 
Sheryl Sandberg, disse on-
tem que a ruptura econô-

mica representa um risco 
grave para as pequenas 
empresas.

“Ouvimos pequenas 
empresas para entender 
como podemos ajudá-las da 
melhor maneira. Ouvimos 
alto e claro que o apoio fi-
nanceiro pode permitir que 
as empresas mantenham 
as luzes acesas e paguem 
as pessoas que não podem 
trabalhar”, disse Sandberg, 
acrescentando que o Fa-
cebook também facilitará 
o treinamento e o suporte 
para pequenas empresas.

O Facebook disse que 
as empresas poderão usar 
dinheiro para pagar alu-
guel, cobrir custos opera-
cionais ou exibir anúncios 
no Facebook.

Facebook fará doação 
a pequenas empresas

A companhia aérea Gol 
anunciou ontem que vai 
cancelar a partir de 23 de 
março todas as suas ope-
rações internacionais até o 
fim de junho, incluindo des-
tinos de América do Sul, Es-
tados Unidos e México.

A empresa citou neces-
sidade de “se adequar ao 
novo cenário de demanda 
por transporte aéreo, dado 
o advento do coronavírus 
em nível global”. A compa-
nhia também mencionou 
restrições de viagens to-
madas por autoridades nos 
países onde opera.

Para a Argentina, a em-
presa começou a cortar voos 
em 14 de março. Os últimos 
voos serão entre Rio de Ja-
neiro e Córdoba e Rosário, 
em 22 de março. Para os Es-
tados Unidos, os últimos de 
Brasília e Fortaleza para Or-
lando, saem dia 20, mesmo 
dia da última operação para 
o México.

A empresa não infor-
mou o estimativa de passa-
geiros afetados pela decisão.

Na véspera, a Gol havia 
informado decisão de cortar 
operações internacionais 
entre 90% e 95% da capa-
cidade até meados de junho.

Gol vai cancelar todas 
as operações mundiais
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Hospital será a primeira instituição pública de saúde na Paraíba a disponibilizar procedimento para adultos e crianças

Metropolitano é autorizado a 
realizar transplante cardíaco

O Hospital Metropolita-
no Dom José Maria Pires, re-
cebeu aprovação e será a pri-
meira instituição pública de 
saúde na Paraíba a realizar 
transplante cardíaco adulto e 
pediátrico. Na manhã de on-
tem, a unidade de saúde foi 
visitada pelo representante 
da Câmara Técnica do Siste-
ma Nacional de Transplante, 
com o objetivo de credenciar 
o complexo hospitalar para o 
procedimento.

Durante a visita técnica, o 
representante da Câmara Téc-
nica do Sistema Nacional de 
Transplante, Dr. Fernando Fi-
gueira, tomou conhecimento 
de que maneira serão realiza-
dos os procedimentos relati-
vos ao transplante, a atuação 
das equipes envolvidas e toda 
infraestrutura disponibiliza-
da. “Como vistoriador, estou 
muito satisfeito com o que 
encontramos aqui. O Hospital 
preenche todos os requisitos 
técnicos, seja do ponto de vis-
ta profissional, operacional e 
de instalações físicas, para que 
esse projeto, em que torna a 
Paraíba um estado cada vez 
mais transplantador, se con-
cretize”, ressaltou.

Dr. Fernando Figuei-
ra pontuou ainda as etapas 
para Habilitação. “O Metro-
politano já realizou a pri-
meira etapa, com o envio de 
documentação, na qual foi 
aprovado, o que permitiu 
que houvesse essa vistoria 
ontem. Estamos concluindo 
de forma positiva, e produ-
ziremos um documento que 
será assinado pela Central 
de Transplante da Paraíba e 
a Central de Transplante de 
Brasília, em sequência, en-
caminhado para o gabinete 
do ministro da saúde, que 
assinará. Em torno de três se-
manas, será publicado no Diá-
rio Oficial, finalizando todo o 
processo”, acrescentou.

O diretor-geral do Hos-
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Como diretor desse 
hospital e também 

cirurgião fico feliz em 
viver esse momento, e 
poder contribuir para 

essa história de avanço 
na saúde pública 
da Paraíba

pital Metropolitano, Antônio 
Pedrosa, que também é mé-
dico transplantador, comen-
tou sobre sua experiência 
com o transplante e o resul-

tado da visita técnica reali-
zada.  “Há 10 anos o Estado 
da Paraíba teve uma equipe 
de transplante, na qual eu 
fazia parte. Realizamos seis 
transplantes cardíacos e pa-
rou. Graças à atuação e visão 
do secretário de Saúde do 
Estado, Geraldo Medeiros, 
retomamos as atividades no 
ano passado, contudo, foram 
transplantes pelo SUS, mas 
em instituições privadas. En-
tão, viu-se a necessidade de 
trazer o transplante cardíaco 
para uma instituição pública. 
Como diretor desse hospital 
e também cirurgião, fico feliz 
em viver esse momento, e po-

der contribuir para essa his-
tória de avanço na saúde pú-
blica da Paraíba” expressou.

Estavam presentes na 
visita técnica a diretoria co-
legiada do Hospital Metro-
politano, e coordenadores 
médicos, e representantes 
da Central de Transplante da 
Paraíba. O diretor da Central, 
Luiz Gustavo de Barros, falou 
sobre a ocasião. “Esse é um 
momento muito importante 
para a Paraíba. Crescemos em 
doação de órgãos e realização 
de transplantes no país. Em 
2019, foram realizados dois 
transplantes de coração. As 
perspectivas para esse ano, 

no avanço do transplante, 
incluem a habilitação do Me-
tropolitano; sinto que já avan-
çamos, em mais um passo” 
comemorou.

Os candidatos a trans-
plante cardíaco já contam 
no Metropolitano com aten-
dimento ambulatorial, todas 
as segundas-feiras. Um es-
pecialista na área da cardio-
logia realiza semanalmente 
as consultas pré-agendadas, 
por meio do Sistema de Re-
gulação do Estado, serviços 
e assistência qualificada que 
beneficiam os usuários que 
utilizam o Sistema Único de 
Saúde na Paraíba.

Foto: Secom-PB

Representante da Câmara Técnica do Sistema Nacional de Transplante se reuniu ontem com a diretoria colegiada do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires

Diante do cenário do 
coronavírus no país e das 
recentes orientações do 
Ministério da Saúde, o Se-
brae Paraíba criou o Co-
mitê de Prevenção contra 
o Coronavírus e adotou 
algumas medidas como 
a suspensão temporária 
de eventos e capacitações 
promovidas pela insti-
tuição e a realização de 
100% dos atendimentos 
de forma remota. Todas 
as medidas entram em 
vigor a partir da próxima 
segunda-feira (23) e são 
válidas, a princípio, por 
um período de 15 dias. 
Neste período, serão in-
tensificados os atendi-
mentos à distância, com a 
oferta de mais de 100 ca-
pacitações EaD, além de 
orientações empresariais 
pelo portal, pelo aplica-
tivo Sebrae, call center e 
Whatsapp. 

De acordo com o su-
perintendente do Sebrae 
Paraíba, Walter Aguiar, os 
pequenos negócios têm a 
marca da resiliência em 
sua história, sendo um 
dos grandes pilares da 
economia do país. Dessa 
forma, reforça a impor-
tância da colaboração de 
todos nesse período crí-
tico. “É preciso, mais do 
que nunca, cumprir as 
medidas que visam a pre-
venção do coronavírus, 
para evitar a sua disse-
minação. Ainda que aqui 
na Paraíba não tenha sido 
registrado nenhum caso”, 
declarou.

Sebrae fará 
atendimento 
de forma 
100% remota 

Uma vez reuni frases soltas 
de Carlos Drummond de Andra-
de. Fiz uma colagem. Vi o quanto 
somos pequenos.
       Drummond mexeu mais 
com meus ossos e músculos 
e tudo o mais do que todas as 
febres que tive quando crian-
ça. As febres hoje são delírios 
iguais aos de todos os habi-
tantes desta larga e virulenta 
“comunidade” capitalista. 

É melhor assumir ser 
pequeno mesmo. Recordar 
aquele cientista que, numa 
cena do filme “Viagem fan-
tástica” (foto), de Richard 
Fleischer, desiste de esmagar 
uma formiga. Ele lembrou que cientistas 
miniaturizados “passeavam” pelas veias, 
artérias, etc., de um corpo humano anes-
tesiado. A formiga não morreu e a simbo-
logia adotada pelo roteirista do filme foi 
tão fantástica quanto sua viagem.

nnnnnnnnnn

O delírio é viver? Seja pequeno. Não 

Modelos cínicos, podres, cretinos demais
nnn Creio que posso 
concentrar-me em três 
revoluções no planeta. 
Em seqüência: a indus-
trial, a tecnológica, a 
da informatização. Esta 
agrupa as duas ante-
riores buscando que as 
grandes corporações 
propiciem, liderem, con-
solidem a nova revolu-
ção: a da evolução social.

Sim, não é “Fahre-
nheit 451” nem “1984” ou 
“Admirável mundo novo”. 

Ray Bradbury, 
George Orwell e Aldous 
Huxley fizeram previsões 

do controle do Estado so-
bre toda a população. Não 
previram a forte exclusão 
social, com o uso restrito 
de neotecnologia. Até 
2025. Faltam cinco anos.
      Talvez os últimos 
esquimós se multipli-
quem e façam o seu país, 
com diferentes recursos 
próprios e desligados do 
Canadá e adjacentes da 
“nova ordem mundial” 
que nem Caetano Veloso 
“traduziu” (seria um difí-
cil começo, reconheço).

Enfim, uma “nova 
ordem mundial”.

“Nova ordem”

deseje ser mais um dos grandes (?).
Que besteira esse sonho de querer 

ganhar sozinho a Loteria, sem admitir 
nem ao menos ganhar com mais umas 
cinqüenta pessoas... 

É quando vem aquele papo pra-cá-da
-arca-perdida: “Se eu ganhasse sozinho na 
Loto, eu passava o resto da vida viajando”; 
“Eu pagava minhas dívidas todas, botava 
uma parte na poupança, investia num 
negócio seguro e o resto contribuía com 

um hospital espírita”; “Eu contribuiria 
com um partido político de esquerda 
verdadeira...”

Papos assim são os que circu-
lam em torno das novas “pirâmi-
des digitais” invadindo a oscilante 
classe média.

nnnnnnnnnn

No meio dos delírios, as patrulhas 
ecológicas acrescentaram-se às patru-
lhas ideológicas.

Quem foi que disse que o início 
deste século afundou as patrulhas 
ideológicas? Agora são os patrulheiros 
da linguagem, patrulheiros universitá-
rios. “Black and white”!

nnnnnnnnnn

O melhor delírio é acreditar que ao 
dobrar uma esquina surge uma onda gi-
gante, vinda do Havaí, trazendo a prancha 
da alegria, da filosofia, da comida, do 
amor, da saúde, da cultura, da educação; a 
prancha da salvação. 

Salvação? Sim, pois os modelos da 
“terra brasilis” estão cínicos, podres, creti-
nos demais. 

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com
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Realizada presencialmente nos domicílios brasileiros, pesquisa começaria no próximo mês, mas agora ficará para 2021

Prevenção ao coronavírus 
leva IBGE a adiar o Censo

Editoração: Joaquim ideãoEdição: Marcos Pereira

Em função das orienta-
ções do Ministério da Saúde 
relacionadas ao quadro de 
emergência de saúde pública 
causado pelo Covid-19, o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) decidiu 
adiar a realização do Censo 
Demográfico para 2021.

A decisão leva em consi-
deração a natureza de coleta 
da pesquisa, domiciliar e pre-
dominantemente presencial, 
com estimativa de visitas de 
mais de 180 mil recenseado-
res a cerca de 71 milhões de 
domicílios em todo o territó-
rio nacional.

Considera, do mesmo 
modo, a impossibilidade de 
realização, em tempo hábil, 
de toda a cadeia de treina-
mentos para a operação cen-
sitária, cuja primeira etapa 
se iniciaria em abril de 2020, 
de forma centralizada, e pos-
teriormente replicada em 
polos regionais e locais até o 
mês de julho.

Para a realização da ope-
ração censitária em 2021, 

o IBGE estabeleceu formal-
mente com o Ministério da 
Saúde o compromisso de rea-
locar o orçamento do Censo 
2020 em prol das ações de 
enfrentamento ao coronaví-
rus, mantidas por aquele mi-
nistério. Em contrapartida, 
no próximo ano, o Ministério 
da Saúde realocará orçamen-
to no mesmo montante com 
vistas a assegurar a realiza-
ção do Censo pelo IBGE.   

De modo a contemplar 
a data de referência dos úl-
timos Censos realizados no 
Brasil, o próximo Censo De-
mográfico terá como data de 
referência o dia 31 de julho 
de 2021, com coleta de dados 
prevista entre 1º de agosto e 
31 de outubro de 2021.

O processo seletivo para 
contratação de recensea-
dores e supervisores está 
suspenso. Candidatos que 
já efetuaram pagamento de 
inscrição serão reembolsa-
dos conforme orientações a 
serem publicadas nos próxi-
mos dias.

Protocolos que já são utilizados na chegada de navios ao Porto foram reforçados após o surgimento dos primeiros casos do coronavírus

Foto: Ortilo Antônio

Companhia Docas

Porto de Cabedelo segue padrões 
de segurança contra o Covid-19

A Companhia Docas 
da Paraíba (Docas-PB) 
divulgou nota ontem es-
clarecendo que rigorosos 
protocolos e padrões de 
segurança são seguidos 
em toda área do Porto de 
Cabedelo, mesmo antes do 
surgimento do novo coro-
navírus.

Já estavam vigentes 
e ativas diversas normas 
nacionais e internacionais 
e, assim que surgiram os 
primeiros indicativos do 

Covid-19, foi reforçado um 
protocolo de ações para os 
navios que chegam ao Porto.

Tais procedimentos 
são orientados e endossa-
dos por diversos órgãos e 
entidades, tais como Orga-
nização Mundial da Saú-
de (OMS), Ministério da 
Saúde, agências nacional 
e estadual de Vigilância 
Sanitária (Anvisa e Agevi-
sa, respectivamente), Se-
cretaria de Estado da Saú-
de, Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários 
(Antaq), Marinha do Bra-
sil, entre outros.

A Docas-PB reforça 
ainda que efetuou a com-
pra de equipamentos de 
proteção individual, de 
acordo com as recomenda-
ções internacionais. Para-
lelamente fez a instalação 
de distribuidores de álcool 
em gel em diversos pontos 
do Porto e, como autorida-
de portuária, pontua que 
se mantém alerta no que 

diz respeito à rotina do 
Porto de Cabedelo, com 
observação da saúde dos 
colaboradores e constante 
reforço das orientações de 
higienização, como reco-
menda a OMS.

Segundo a nota, a se-
gurança de toda comuni-
dade portuária é priori-
dade para a Companhia 
Docas da Paraíba, que 
segue atenta aos boletins 
divulgados pela Secretaria 
de Estado da Saúde.

Com isolamento social, movimentação de 
passageiros cai 50% no Rio de Janeiro

Os principais meios de 
transporte da região metro-
politana do Rio de Janeiro re-
gistraram ontem queda de até 
50% no número de passagei-
ros, depois que o Poder Público 
recomendou isolamento social 
como forma de prevenção ao 
coronavírus.

Em um balanço parcial, o 
consórcio Rio Ônibus, que reú-
ne as empresas que atendem 
ao município do Rio, informou 
que a redução no movimento 
de passageiros na manhã de 
ontem pode ter sido de mais 
de 50% em relação à deman-
da normal. Até segunda-feira, 
quando o governo do estado 
anunciou situação de emergên-
cia, a queda estava estimada na 
faixa de 20% a 30%.

A demanda na CCR Barcas 
também caiu na manhã de on-
tem em relação à média para 
este dia da semana. A queda, de 

cerca de 50%, representa um 
avanço em relação aos núme-
ros de segunda-feira, quando a 
redução havia sido de 35% em 
relação à movimentação nor-
mal. As barcas ligam o centro 
do Rio de Janeiro a Niterói e a 
Paquetá e a um ponto da Ilha 
do Governador, na zona norte 
da cidade.

Os trens da Supervia, que 
ligam a estação Central do Bra-
sil às zonas norte e oeste da ci-
dade e à Baixada Fluminense, 
tiveram 67 mil passageiros a 
menos até as 9h da manhã de 
ontem. A queda corresponde a 
32% da média para este dia da 
semana. Anteontem, a conces-
sionária já havia registado que-
da de 23%, com 139 mil passa-
geiros a menos ao longo dia.

O Metrô Rio ainda não 
havia fechado os dados de on-
tem, mas informou que houve 
queda de 35% da demanda de 
passageiros. No fim de semana, 
a concessionária já havia verifi-
cado uma redução de 27%.

Entre o fim da semana 
passada e ontem, o governo 
do estado e a prefeitura sus-
penderam aulas e recomenda-
ram o fechamento de estabe-
lecimentos como academias, 
pontos turísticos e shopping 
centers, além da redução do 
atendimento em restaurantes 
e bares. Empresas estão sendo 
aconselhadas a adotar home 
office (trabalho em casa) sem-
pre que possível, e, aos pro-
fissionais que não puderem 
trabalhar remotamente, a in-
dicação é sair de casa apenas 
para trabalhar, comprar supri-
mentos básicos e buscar aten-
dimento médico.

As medidas buscam de-
sacelerar a circulação do coro-
navírus, para que o número de 
casos não sobrecarregue o sis-
tema de saúde. Segundo a Se-
cretaria Estadual de Saúde, se 
as medidas de prevenção forem 
desrespeitadas, o estado pode 
ter 24 mil casos de coronavírus 
em um mês.

Higienização
Além do isolamento social, 

a prevenção contra a doença 
exige cuidados de higiene pes-
soal. É fundamental lavar as 
mãos com sabão durante ao 
menos 20 segundos sempre 
que tocar superfícies em locais 
coletivos e objetos comparti-
lhados.

O álcool gel 70% pode ser 
usado para essa higienização 
quando não houver sabão e 
água disponível e, se não for 
possível limpar as mãos de 
nenhuma das duas formas, a 
recomendação é evitar tocar 
o rosto.

Vinícius Lisboa
Agência Brasil

Medida visa desacelerar a 
circulação do coronavírus, 

para que o número de 
casos não sobrecarregue o 

sistema de saúde

Mudança na PNAD

O IBGE também decidiu suspender a cole-
ta domiciliar presencial da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 
Contínua). A decisão foi tomada levando em 
consideração o quadro de emergência em saú-
de pública causado pelo novo coronavírus e as 
orientações do Ministério da Saúde.

O IBGE diz que estuda alternativas para 
que a pesquisa possa ser feita sem a realização 
de visitas domiciliares. O órgão destacou, no 
entanto, que os padrões de qualidades serão 
mantidos. “Toda e qualquer opção ou possi-
bilidade será antes testada e validada para 
assegurar os padrões de qualidade e excelência 
do corpo técnico do IBGE, buscando preservar 
a série histórica dos dados”, apontou em nota.

De acordo com o IBGE, a PNAD Contínua 
acompanha as flutuações trimestrais e a evolu-
ção, no curto, médio e longo prazos, da força 
de trabalho, e outras informações necessárias 
para o estudo do desenvolvimento socioeco-
nômico do país.

Para chegar aos dados, o IBGE produz indi-
cadores trimestrais sobre a força de trabalho e 
indicadores anuais sobre temas suplementares 
permanentes, entre eles, trabalho e outras for-
mas de trabalho, como cuidados de pessoas e 
afazeres domésticos, tecnologia da informação 
e da comunicação.

A pesquisa começou, experimentalmente, 
em outubro de 2011 e, a partir de janeiro de 
2012, se tornou definitiva em todo o país. 

Cristina Indio 
Agência Brasil 

O Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) infor-
mou ontem que está sus-
pensa – por uma semana 
– a visitação pública em 
todos os parques nacio-
nais e demais unidades 
federais de conservação. 
A decisão já está valendo e 
pode ser prorrogada.

“A medida atende 
orientações do Ministério 
da Saúde e visa contribuir 

para a segurança da popu-
lação neste momento em 
que é necessário evitar 
aglomerações”, explicou, 
em nota, o Instituto Chico 
Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICM-
Bio), autarquia vinculada 
ao MMA. A medida é uma 
determinação do presi-
dente Jair Bolsonaro.

A decisão foi toma-
da em meio à pandemia 
da Covid-19, doença 
provocada pelo novo co-
ronavírus.

Visitação aos parques 
nacionais é suspensa
Andreia Verdélio
Agência Brasil
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Esse será o último lote de benefício do calendário 2019/2020 para trabalhadores nascidos em maio e junho 

A Caixa Econômica Fe-
deral inicia amanhã (19) o 
pagamento do Abono Sa-
larial – Programa de Inte-
gração Social (PIS) calen-
dário 2019/2020 para os 
trabalhadores nascidos em 
maio e junho. Os titulares 
de conta individual na Cai-
xa com cadastro atualizado 
e movimentação na conta 
receberam o crédito auto-
mático antecipado ontem. 
Esse é o último lote do pa-
gamento do PIS do calen-
dário 2019/2020.

Os valores variam de R$ 
88 a R$ 1.045, de acordo com 
a quantidade de dias traba-
lhados durante o ano base 
2018. Os pagamentos são es-
calonados conforme o mês de 
nascimento do trabalhador e 
tiveram início em julho, com 
os nascidos naquele mês.

São mais de 3,5 milhões 
de trabalhadores nascidos 
em maio e junho, totali-
zando R$ 2,6 bilhões em 
recursos a serem injetados 
na economia. O valor do be-
nefício pode ser consultado 
no Aplicativo Caixa Traba-

Kelly Oliveira
Repórter da Agência Brasil

Vinícius Lisboa
Repórter da Agência Brasil

Cristina Indio do Brasil
Repórter da Agência Brasil

Caixa Econômica paga abono 
do PIS a partir de amanhã

Editoração: Lênin BrazEdição: Marcos Pereira

lhador, no site da Caixa ou 
pelo Atendimento Caixa ao 
Cidadão: 0800 726 0207.

O prazo final para o 
saque do abono salarial do 
calendário de pagamentos 
2019/2020 de todos os tra-

balhadores é 30 de junho 
próximo.

Em todo o calendário, 
cerca de R$ 17 bilhões se-
rão disponibilizados para 
mais de 21,8 milhões de be-
neficiários. Até o momento, 

16,2 milhões de trabalha-
dores sacaram o benefício, 
num total de R$ 12,8 bi-
lhões.

Direito ao saque
Tem direito ao benefí-

cio o trabalhador inscrito 
no PIS há pelo menos cinco 
anos e que tenha trabalha-
do formalmente por pelo 
menos 30 dias em 2018, 
com remuneração mensal 
média de até dois salários 

mínimos. Também é neces-
sário que os dados estejam 
corretamente informados 
pelo empregador na Rela-
ção Anual de Informações 
Sociais (Rais), ano base 
2018.

Quem possui o Cartão 
do Cidadão e senha cadas-
trada pode se dirigir a uma 
casa lotérica, a um ponto 
de atendimento Caixa Aqui 
ou aos terminais de autoa-
tendimento do banco.

Caso não tenha o Car-
tão do Cidadão e não tenha 
recebido automaticamen-
te em conta Caixa, o valor 
pode ser retirado em qual-
quer agência da instituição 
financeira, apresentando o 
documento de identifica-
ção oficial com foto.

Pasep
O trabalhador com 

vínculo a uma empresa 
pública possui inscrição 
no Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep) e recebe o 
pagamento pelo Banco do 
Brasil. Os trabalhadores 
com inscrição final 8 e 9 
também recebem os recur-
sos amanhã.

São mais de 3,5 milhões de trabalhadores nascidos em maio e junho, totalizando R$ 2,6 bilhões em recursos a serem injetados na economia brasileira

Ipea aponta aumento da demanda por 
bens industriais no mercado brasileiro

O consumo de bens in-
dustriais no mercado brasi-
leiro cresceu 9,3% em janeiro 
de 2020 em relação a dezem-
bro de 2019, segundo o Indi-
cador de Consumo Aparente 
de Bens Industriais do Insti-
tuto de Pesquisa Econômica 
e Aplicada (Ipea). Ele mede 
a soma das importações de 
bens industriais e da produ-

ção industrial que não foi ex-
portada.

O crescimento foi mais 
forte na demanda por impor-
tações, que cresceram 14,6% 
em relação a dezembro. Já a 
demanda por bens industriais 
nacionais aumentou 8%.

Na comparação de janeiro 
de 2020 com o mesmo mês de 
2019, a alta do consumo apa-
rente de bens industriais foi de 
5,4%, incluindo importações e 
produção local. O crescimento 

da demanda por bens nacio-
nais também foi de 5,4%, en-
quanto o da compra de bens 
importados foi de 6,2%.  

Números da pesquisa
Quando analisado o con-

sumo acumulado dos 12 me-
ses encerrados em janeiro, 
houve alta de 0,1%. Nesse pe-
ríodo, a produção industrial 
caiu 1%, segundo a Pesquisa 
Industrial Mensal, do Institu-
to Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).
Os bens de consumo semi 

e não duráveis tiveram queda 
de 1,5% no consumo, enquan-
to os bens de capital subiram 
18,3%. Também houve alta na 
demanda de bens intermediá-
rios em janeiro: 5,8%.

Dos 22 segmentos da in-
dústria de transformação, 17 
tiveram alta na demanda, sen-
do destaque o de outros equi-
pamentos de transporte, com 
31,9% de avanço.

Imóveis

Financiamentos com recursos da 
poupança e FGTS têm crescimento

Os novos financiamentos 
imobiliários com recursos da 
poupança e do FGTS, que ti-
veram o pico em 2014 com o 
total de R$ 155 bilhões e che-
garam no fundo do poço na 
recessão em 2017, somando 
R$ 102 bilhões, mostraram 
recuperação e em 2019 atin-
giu R$ 135 bilhões. O diretor 
executivo da Associação Bra-
sileira das Entidades de Cré-
dito Imobiliário e Poupança 
(Abecip), Filipe Pontual, disse 
que após este desempenho, 
a expectativa para 2020 é al-
cançar R$ 160 bilhões.

Para o diretor, os nú-
meros representam “uma 
superboa recuperação”, mas 
ele ponderou que a confir-
mação dessa expectativa 
depende do impacto que o 

coronavírus vai provocar na 
economia mundial e quais os 
reflexos na economia brasi-
leira. “Se não for um impacto 
muito grande e no resto do 
mundo o impacto for contido 
mais rapidamente de modo 
que influencie pouco o de-
senvolvimento da economia 
brasileira, esse número vai 
se verificar. Se o impacto for 
prolongado no resto do mun-
do e mais amplo do que já foi 
no Brasil também, a gente 
não sabe. Por enquanto, está 
indo muito bem”, completou.

Embora também consi-
dere que ainda é cedo para 
projetar os efeitos do corona-
vírus na economia brasileira, 
o professor do MBA em Ges-
tão de Negócios, de Incorpo-
ração Imobiliária e da Cons-
trução Civil da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), Sérgio 
Cano, disse que em um pri-

meiro momento, quando 
existe crise econômica que 
abala os mercados mundiais, 
as pessoas se sentem mais 
seguras em investir em um 
ativo real, um ativo fixo que 
no caso é o imóvel. 

“A pessoa sabe que 
aquele imóvel, por mais que 
possa ter uma desvaloriza-
ção por algum tempo, se for 
o caso, elas têm um patrimô-
nio, têm um ativo garantido 
e fixo, diferentemente de 
quando se está no merca-
do financeiro que tem uma 
volatilidade muito grande 
e pode perder dinheiro. Em 
um primeiro momento diria 
que pode haver até um incre-
mento na procura de imóveis 
por conta dessa crise”, anali-
sou, acrescentando que não 
se pode cravar a extensão do 
impacto do coronavírus na 
economia mundial.

Otimismo
Apesar da indefinição 

do cenário futuro, o dire-
tor da Abecip disse que 
atualmente o mercado de 
crédito imobiliário pou-
pança está otimista com 
o aumento de demanda 
por financiamentos e cré-
ditos. Os bancos, tanto os 
privados, como os públi-
cos, veem o crédito imo-
biliário como um negócio 
importante e a compe-
tição dos cinco maiores 
está muito acirrada. O in-
teresse vem se registran-
do também nos bancos 
regionais menores, espe-
cialmente os públicos. “Há 
uma competição ferrenha 
pelo cliente e consequen-
temente pela qualidade 
dos serviços oferecidos e 
as taxas ofertadas”, com-
pletou.

Com o dólar se acomo-
dando a R$ 5 e a retomada 
pontual dos ativos de ris-
co no exterior, o Ibovespa 
teve recuperação parcial, 
com ganho de 4,85%, aos 
74.617,24 pontos, no fecha-
mento de ontem, após perda 
de 13,92% anteontem - e 
avanço de 13,91% na sexta-
feira. O giro financeiro tota-
lizou R$ 35,9 bilhões na ses-
são, com o principal índice 
da B3 tendo oscilado hoje 
entre mínima de 70.782,50, 
em baixa de 0,55% na oca-
sião, e máxima de 77.254,59 
pontos, em alta de 8,55% 
no pico do dia. Na sema-
na, o Ibovespa cede agora 
9,75%, enquanto no mês 
perde 28,37% e, no ano, cai 
35,48%.

O relativo bom humor 
observado na sessão, aqui 
e no exterior, decorreu em 
parte de medidas anuncia-
das por Estados Unidos, 
Reino Unido e Espanha para 
prover liquidez e sustentar a 
economia na difícil travessia 
do coronavírus, que já colo-
ca em jogo a sobrevivência 
de setores mais diretamente 
atingidos pela crise de saúde 
pública global, como o aé-
reo. O secretário do Tesouro 
americano, Steven Mnuchin, 
disse que a proposta é de in-
jetar US$ 1 trilhão para dar 
sustentação à economia.

No Brasil, os investi-
dores absorveram também 
o pacote de quase R$ 150 
bilhões anunciado anteon-
tem à noite pelo Ministério 
da Economia, bem-recebido, 
embora muito baseado no di-
ferimento de impostos e en-

cargos em momento no qual 
a margem para estímulos 
fiscais é restrita. “As medidas 
do Guedes foram consoan-
tes com a visão de economia 
dele. Foi um conjunto de 
medidas de diferimento ou 
antecipação, com soma zero”, 
diz André Perfeito, econo-
mista-chefe da Necton. Ele 
defende que as iniciativas en-
volvam também “injeção de 
liquidez direta nas empresas, 
especialmente as pequenas e 
médias, que empregam mais 
gente”.

Com os cortes de juros 
e as provisões de liquidez 
que vêm sendo concedidas, 
a tendência é de que a volati-
lidade nos mercados globais 
se mantenha bem elevada, 
acrescenta o economista da 
Necton. “É uma questão que 
só se resolve com o retorno 
das pessoas ao trabalho e às 
escolas, quando isso for pos-
sível”, diz Perfeito

Dólar
Medidas emergenciais 

de governos em várias partes 
do mundo para tentar conter 
os efeitos do coronavírus na 
atividade econômica conse-
guiram melhorar o humor 
dos investidores e o mercado 
de câmbio aqui acompanhou 
este movimento. Após quatro 
altas seguidas, o dólar fechou 
em baixa ontem, mas ainda se 
manteve no nível R$ 5,00 pelo 
segundo dia seguido. O Banco 
Central voltou a atuar no mer-
cado e ofereceu US$ 2 bilhões 
em leilões de linha (venda de 
dólar à vista com compromis-
so de recompra), o que tam-
bém ajudou a retirar pressão 
no câmbio. O dólar à vista 
encerrou o dia em baixa de 
0,86%, cotado em R$ 5,0087.

Bolsa fecha em alta com 
incentivos no exterior 

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Luís Eduardo Leal
Folha Press
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

CHAMADA PÚBLICA N.º 003/2020
CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMI-

LIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público que fará realizar Chamada Pública para 

conhecimento dos interessados nos termos da Lei nº 11.947, de 16/07/2009. Resolução n. 04/2015 
do FNDE, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EM-
PREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, durante o período de abril a Julho de 2020. Os Grupos Formais/Informais 
deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 07/04/2020 às 8h30m, 
no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu, na Rua Padre José João, n.° 31 – Centro – 58.324-
000 – Pitimbu/PB. Maiores informações na CPL no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 13:00 as 16:00 Horas.

Pitimbu/PB, 13 de Março de 2020.
Adelma Cristovam dos Passos

Secretária de Educação e Cultura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UM 
MULTI ESPAÇO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. LICITANTES HABILITADOS: 
PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. 
INABILITADO: NATAL JOSÉ BARBOSA DA SILVA EIRELI; Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se 
que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 26/03/2020, às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua José Matias, 31 - Cen-
tro - Riacho de Santo Antônio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3641-1019. E-mail: riachodesantoantonio.prefeitura@hotmail.com. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 16 de Março de 2020
HILDA LUCIA BARBOSA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Joaquim 
Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 08:30 horas do dia 30 de Março de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À 
FORMULAÇÃO DE CESTA PARA O DESJEJUM DA SEMANA SANTA. 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 001461/11; 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) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: 
WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Remigio - PB, 17 de Março de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000016/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 10:15 hs do dia 30 de março 
de 2020, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 000016/2020, que 
objetiva: Aquisição de carnes, frangos e frios diversos, destinados a Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB. 
Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no seguinte endereço - Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB. Telefone: (083) 3291-2222. 

Rio Tinto - PB, 17 de março de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva a aquisição 
parcelada de camisetas em malha com impressão em policromia, para o dia 31 de Março de 2020 às 
10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 
8146-1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. 

Sapé - PB, 17 de Março de 2020

MARCELO DE SOUZA PEREIRA
Pregoeiro Oficial

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00003/2020

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 DV00003/2020, que 
objetiva: Contratação de pessoa física para prestação de serviços de Georreferenciamento de Perímetro 
Urbano; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LUCAS EMANUEL 
BATISTA OLIVEIRA - R$ 5.340,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 17 de Março de 2020
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa física para prestação de serviços de Georreferenciamento de Perímetro 
Urbano. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município: 02070 - 02070.15.122.1007.2034 - 33.90.36.00.00 - 0001. VIGÊNCIA: 31/12/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Pref. Mun. de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00025/2020 - 17.03.20 - 
LUCAS EMANUEL BATISTA OLIVEIRA - R$ 5.340,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, 
referente ao Pregão Presencial nº 00008/2020, que objetiva: Aquisição de Material de Construção, Elétrico e 
Hidráulico para atender as necessidades das secretarias do Município de Santa Cecília - PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOAO BATISTA DA SILVA - ME - R$ 407.651,50.

Santa Cecília - PB, 10 de Março de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020.

OBJETO: Aquisição de Material de Construção, Elétrico e Hidráulico para atender as necessidades das 
secretarias do Município de Santa Cecília - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Cecília: 02.002 Governadoria Municipal 04 122 0002 
2002 Manter os Serv. de Rep. e Assess. do Prefeito 02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 
0002 2003 Manut. das Atividades da Secretaria de Administração 02.005 SECRETARIA DE PLANEJA-
MENTO 04 122 0002 2005 Manut. da Secretaria de Planejamento. 02.006 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
CULTURA E ESPORTE 12 361 0005 2006 Manutençã do Ensino Fundamental - MDE 12 365 0005 2009 
Manutenção das Atividades da Educação Infantil 12 361 0005 2010 Manutenção do Ensino Fundamental 
com - FUNDEB 40% 02.009 Secretaria de Infra Estrutura 15 452 0008 2017 Manut. das Atividades da Sec. 
de Infra Estrutura 15 451 0008 2016 Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana 02.010 SECRETARIA DE 
AGRICULT. E MEIO AMBIENTE 20 542 0010 2018 Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente 
07.007 Fundo Municipal de Saúde 10 301 00007 2023 Manut. do Fundo Munic. de Saúde 08.008 Fundo 
Municipal de Assistência Social 08 244 0009 2034 Fundo Municipal de Assist. Social 08 244 0009 2035 
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar, Criança e Adolesce 08 244 0009 2036 Prestar Assistência 
a Classes Mais Carentes Elementos de Despesas: 33.90.30 Material de Consumo/3390.32 99 Material de 
Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 00035/2020 - 10.03.20 - JOAO BATISTA DA SILVA - ME 
- R$ 224.208,35; CT Nº 00036/2020 - 10.03.20 - JOAO BATISTA DA SILVA - ME - R$ 142.678,15; CT Nº 
00037/2020 - 10.03.20 - JOAO BATISTA DA SILVA - ME - R$ 40.765,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Medicamentos diversos destinados a 
Assistência Farmacêutica Básica, no atendimento às necessidades da Secretaria de Saúde do Município 
de Santa Luzia - PB.
TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA: 30/03/2020 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 
às 14:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, 
na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 17 de março de 2020.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Pedro Fei-
tosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 10:00 horas do dia 06 de abril de 2020, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO 
DE PRAÇA NO DISTRITO DE CACIMBINHA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352-1122. E-mail: sjtigre@hotmail.com. Edital: www.
saojoaodotigre.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São João do Tigre - PB, 17 de março de 2020
 CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

pregoeiro oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Pedro Fei-
tosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 09:30 horas do dia 03 de abril de 2020, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATERRO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352-1122. 
E-mail: sjtigre@hotmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São João do Tigre - PB, 17 de março de 2020
 CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

pregoeiro oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Orcine 
Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Março de 2020, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gases medicinais - oxigênio e ar 
comprimido -, fluxômetros e reguladores de oxigênio medicinal. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 2051/2005. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 8146-1430. E-mail: 
cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 17 de Março de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
REPUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Serra Redonda – PB, em atendimento as dispo-
sições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para conhecimento 
dos interessados, que às 10h00min do dia 03 de Abril de 2020, na sala de reuniões da CPL, localizada 
à Rua Dom Adauto, 11, Centro, Serra Redonda– PB, fará realizar licitação na modalidade Tomada de 
Preços, do tipo “Menor Preço”, que tem por objetivo a PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MU-
NICIPIO DE SERRA REDONDA-PB Maiores informações através doFone (83) 3399-4081, no horário 
das 08h00min ás 12h00min.

Serra Redonda - PB, 17 de Março de 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 007/2020
Processo n° 037/2020

O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interes-
sados que às 09:30 do dia 31 de março de 2020, realizará o Pregão Presencial 007/2020, paraLOCAÇÃO 
MENSAL DE VEÍCULO CAMINHÃO LEVE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.O Edital poderá ser retirado na sede da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, Praça Getúlio Vargas, n° 40B, centro, 
Santa Rita, PB, no horário de 08:00 às 13:00 horas ou através do link http://licitacoes.santarita.pb.gov.br.

Santa Rita, 17 de março de 2020.
Maria Neuma Dias 

Pregoeira - CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Silvestre 
Claudino, SN - Centro - Uiraúna - PB, às 08:00 horas do dia 02 de Abril de 2020, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviço de Locação de veículos para atender o transporte 
de estudantes da rede municipal de Uiraúna-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamen-
to legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 024/13; 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) 35342113. E-mail: licitacao@uirauna.pb.gov.br. Edital: http://www.uirauna.
pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Uiraúna - PB, 17 de Março de 2020
FRANCISCO FRANCESNILDO ALMEIDA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA - PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE PICUÍ - PARAÍBA
CAVALCANTI DE LIMA SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL

 1ª Serventia Extrajudicial
Rua 24 de Novembro, nº 36 – Centro - CEP 58.187 - 000  -   PICUÍ – PARAÍBA

Telefone: (83) 3371 2120 – e-mail: cartoriodo1oficiopicuipb@hotmail.com
E D I T A L

Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Cartório 
de Registro Imobiliário tramita o pedido de retificação de área requerido por JOSENIR ARAÚJO DE 
OLIVEIRA, portador do(a) RG - Cédula de Identidade de Registro Geral de número 2.143.096 - 2ª via, 
Órgão Emissor SSDS/PB, e, do CPF/MF de número 050.362.954-55, residente e domiciliado na(o) Rua 
Ernestina Elenita Dantas, número 5, nesta cidade de Picuí, no Estado da Paraíba, onde no qual solicita 
a retificação de área e limites, unificação dos imóveis e fusão das matrículas, bem como a inserção de 
coordenadas georeferenciadas do imóvel rural Caraibeira, localizado no município de Picuí-PB, medindo 
dez (10) hectares, que após o levantamento topográfico apurou-se uma área de 21,9715 hectares, e 
como a MINERAÇÃO PARAIBANA ONE, confrontante do lado Sul, cujo representante encontra-se em 
lugar desconhecido, o presente edital tem por finalidade NOTIFICÁ-LO dos termos do referido pedido 
de retificação de área e limites, unificação dos imóveis e fusão das matrículas, bem como a inserção de 
coordenadas georeferenciadas, juntamente com a documentação acostada neste cartório, para no prazo 
de quinze (15) dias se manifestar por escrito aos termos do pedido dos requerentes, contados da última 
publicação deste edital em jornal de grande circulação, que será publicado por duas vezes nos termos 
do artigo 213, § 3º da lei 6.015/73 e art. 941 do Código de Normas Extrajudicial da Corregedoria Geral de 
Justiça da Paraíba. Dado e passado nesta cidade de Picuí, Estado da Paraíba, aos 10 de março de 2020.

   Edilana Maria de Lima
Escrevente Designada

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

2º EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar nº 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocada a servidora abaixo relacionada, 
para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. D. Pedro II, 1826 – Torre –João 
Pessoa, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h30, a fim de 
apresentar DEFESA E JUSTIFICAÇÃO de suas faltas ao trabalho em Processo Administrativo Disciplinar.

Servidora Matrícula Processo nº
PEDRO ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS 167.920-1 031016541
ANDRE DE SA BRAGA OLIVEIRA 168.087-1 211217508

João Pessoa, 16 de março de 2020.
HÉLIO TEÓDULO GOUVEIA
Presidente da CPAD/SES-PB

Cooperativa de Cursos e Treinamento Dos Empregados Propagandistas e 
Vendedores de Produtos Farmacêuticos na Paraíba - Coopcursos

Rua Pastor Josebias Fialho Marinho, nº 40 -Aeroclube -CEP 58036-570 -João Pessoa-PB 
CNPJ: 21.779.393/0001-53NIRE: 25 4 00009651

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAE ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Cursos e Treinamento Dos Propagandistas e Vendedores de Produtos 
Farmacêuticos na Paraíba – Coopcursos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art.41° do 
Estatuto Social, convoca os associados, atualmente em número de 24(vinte e quatro) em pleno gozo de 
seus direitos sociais, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, no dia 27 de março 
de 2020,a realizar-se naAvenida Ministro JoséAmérico de Almeida, 442, Edifício Vilarin, sala 202, bairro 
da Torre,João Pessoa/PB,  (por motivo da sua sede não comportar o número de associados) obedecendo 
aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação.A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á em 
primeira convocação às 08:00 horas, com a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 
09:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de associados, 
e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 10:00horas, com a presença 
mínima de 10 (dez) associados. A Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação realizar-se-á às 
11:00 horas, com a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 12:00 horas, no mesmo 
dia e local, com a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta 
de quórum legal, em terceira e última convocação, às 13:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) 
associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
Pauta da AGE: 
I – Reforma e consolidação do Estatuto Social da Coopcursos; 
Pauta da AGO:
1. Prestação de contas do exercício de 2019, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, compre-
endendo: Balanço e Demonstrativo de sobras ou perdas, tudo referente ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019
2. Rateio das perdas do exercício 2019;
3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal da Coopcursos;
4. Apresentação e apreciação do Plano de Trabalho para 2020;
5. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberativo).

João Pessoa – PB, 13de março de 2020.
 Luciano Alves Melo

Presidente COOPCURSOS

COOPERATIVA DE TRANSPORTE E TURISMO DA PARAIBA – EXTREMO
Av. Nego, nº 200, sala 111, Tambaú João Pessoa/PB 

CNPJ 08.613.222/0001-91         NIRE  2500007453                 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Presidente da COOPERATIVA DE TRANSPORTE E TURISMO DA PARAIBA - EXTREMO, usando das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social,convoca os Associados para Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária, que nessa data somam em 34 (trinta e quatro) associados, a ser realizada no dia 26 
de março de 2020, nesta cidade, no Auditório da OCB/PB, sito à Av. Coremas nº 498 – Centro, devido a 
incapacidade física da sede social, em primeira convocação às 18:00 horas com a presença de 2/3 (dois 
terços) do número de associados; em segunda convocação, às 19:00 horas, com a presença da metade 
mais um dos associados, ou ainda, em terceira e última convocação, às 20:00 horas com a presença de, 
no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
DA ORDEM DO DIA
Pauta da AGO
1. Prestação de Contas do exercício de 2019, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal;
2.  Destinação das Sobras, ou rateio das Perdas.
3. Eleição e posse de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o Exercício     2020.
4. Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do órgão de 
administração;
5. Outros assuntos de interesse social.
Pauta da AGE
1. Reforma do art........ inciso ......... do Estatuto Social.
Nota: De acordo com o parágrafo único do art. 46 da lei 5.764/71, são necessários os votos de 2/3 (dois 
terços) dos associados presentes, para tornar válida a deliberação da ordem do dia.

João Pessoa, 28 de fevereiro de 2020.
ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA 

Presidente

COOPERATIVA INTERESTADUAL DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS E VENDEDORES DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS NOS ESTADOS DA PB, PE ,RN – COOPPROPAGA, Endereço:Av. 
Santos Dumont, 120, sala 302 Centro- João Pessoa-PB- CEP 58.013-170; CNPJ 22.796.842/0001-

34; NIRE 2540000970-7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O presidente daCooperativa Interestadual de Consumo dos Propagandistas e Vendedores de Produtos 
Farmaceuticos nos Estados da PB, PE ,RN, no uso das suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social e 
a lei 5.764/71, CONVOCA os associados, que nesta data somam-se 21(vinte e um), em pleno gozo de seus 
direitos sociais para participarem da Assembleia Geral Ordináriaque se realizarána sede da cooperativa 
na Av. Santos Dumont, 120, sala 302 Centro- João Pessoa-PB- CEP 58.013-170,no dia 28de março de 
2020. AAGO realizar-se-á em primeira convocação às 09 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
associados, às 10 horas, em segunda convocação com a presença de metade mais um dos associados 
e às 11horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para 
deliberarem a seguinte ORDEM DO DIA: 1- Prestação de contas, compreendendo relatório de Gestão do 
ano de 2019, Balanço Patrimonial de 2019, Demonstração do resultado apurado em 2019 e o parecer do 
Conselho Fiscal; 2- Distribuição das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência 
das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade; 3~Eleição dos membros do Conselho 
Fiscal;  4- Outros assuntos de caráter não deliberativo.

João Pessoa/PB, 16 de março de 2020.
Gilberto Rodrigues de Almeida Netto

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da COOCONVENPRO inscrito no Cnpj 17.379.571/0001-81, Ricardo Antonio Rodrigues 
Nascimento, usando das atribuições que lhe confere o estatuto social e de conformidade com a Diretoria 
em reunião preparatória realizada no dia 15/02/2020, convoca os Associados para a Assembleia Geral 
Ordinária  a ser realizada no dia 28 de MARÇO de 2020, na cidade de Campina Grande, Estado da 
Paraíba, tendo como local salão de reuniões da SEDE da Cooperativa cito a Rua Iremar Marinho, nº 61 
a, bairroSão José ás 10:00h em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do número de 
associados; em segunda convocação ás 11:00h, com a presença da metade mais um dos associados, 
ou ainda, em terceira e última convocação ás 12:00h, com a presença deno mínimo 10 (dez) associados, 
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:1 – Leitura, discussão e julgamento do Relatório da Admi-
nistração, incluindo Balanço Geral, Demonstrativos de Contas Sobras e Perdas, Parecer do Conselho 
Fiscal2- Prestação de contas do exercício fiscal encerrado 31/12/2019. 3- Plano Orçamentário para o 
exercício 2020; 4- Destino das Sobras e ou perdas do Exercício Anterior; 4- Eleição e Posse dos Membros 
do Concelho Fiscal5- Outros Assuntos de Interesse Social.

Ricardo Antonio Rodrigues Nascimento 
Diretor Presidente

COOPERATIVA DE ENERGIA SOLAR – COOPSOLAR
Av. Esperança, nº 117, Andar 1 Sala 101, Manaíra, João Pessoa-PB

CNPJ nº 32.337.440/0001-25 NIRE 25400010209
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
O presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE ENERGIA SOLAR – COOPSO-

LAR, no uso das suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social em seu artigo 34 parágrafo segundo, 
CONVOCA os seus 22 cooperados dos quais 15 cooperados estão em pleno gozo de seus direitos 
sociais, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a ser realizada no dia 27 de 
Março  de 2020, tendo como local, Auditório do Sistema OCB/PB, sito Av. Coremas, nº 498, Centro, João 
Pessoa-PB, (por motivo da sua sede não comportar o número de associados), obedecendo aos seguintes 
horários e “quórum” para sua instalação: às 13 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 
(dois terços) dos cooperados, às 14 horas, em segunda convocação com a presença de metade mais 
um dos cooperados e às 15 horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 
(dez) cooperados, para deliberarem sobre o seguinte:

PAUTA DA AGE:
1. Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa.
Nota: De acordo com o parágrafo único do art. 46 da lei 5.764/71, são necessários os votos de 2/3 

(dois terços) dos associados presentes, para tornar válida a deliberação acima.
PAUTA DA AGO:
1. Prestação de Contas do Exercício 2019, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal;
2.Destinação das sobras ou rateio das perdas do exercício de 2019; 
3.Outros assuntos de interesse social. 

João Pessoa, 16 de março de 2020.
Eduardo José de Araújo Braz

Presidente Conselho de Administração

EDITAL
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

O Presidente da AAFEP-PB, Associação dos Auditores Fiscais Tributários Estaduais de Mercadorias em 
Trânsito do Estado da Paraíba, inscrita no CNPJ sob nº 41.210.238/0001-29, de conformidade com os 
arts. 17 e 56 do Estatuto da Entidade, convoca os associados em dia com suas obrigações estatutárias, 
para Assembléia Geral Ordinária, a fim de eleger a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o período 
de 04/05/2020 a 05/05/2023. A Assembléia realizar-se-á no horário de 08h às 17h, do dia 26 de abril do 
corrente ano, em João Pessoa/PB, na sede social do SINDIFISCO-PB, situada à Avenida São Paulo, 
188, Bairro dos Estados, e declara em aberto o prazo para inscrição de chapas concorrentes ao pleito, 
cujo registro dar-se-á perante à Comissão Eleitoral, até 30 dias após a publicação deste edital, imprete-
rivelmente, conforme determina o §2º, do art. 56 do Estatuto da AAFEP. 

João Pessoa, 17 de março de 2020
TARCÍSIO ALVES FIRMINO

Presidente

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 
DE PATOS E REGIÃO 

- CNPJ: 11.985.967/0001-96 – COD. SINDICAL 912.006.221.88093-0
EDITAL DE AVISO - BALANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL – 2019

PREZADOS ASSOCIADOS: Em cumprimento as disposições legais e Estatutárias, comunicamos que esta 
entidade classista fez realizar Assembleia Geral Ordinária no dia 10/03 do corrente ano e na oportunidade 
foi aprovado o Balanço Financeiro e Patrimonial/2019, instruído com o Parecer do Conselho Fiscal. As 
peças que compõem o Balanço Financeiro e Patrimonial mencionado se encontram arquivadas em pasta 
própria na secretaria deste sindicato juntamente com a cópia das atas a disposição dos associados 
interessados para dirimir quaisquer dúvidas quanto à aplicação do capital empregado. Reconhecemos 
a exatidão do demonstrativo, realizado em 31 de Dezembro de 2019. Patos- PB, 10 de Março de 2020.

ANDREA CARLA GOMES GOUVEIA SOUTO GURGEL – Presidente
ANA MARIA ALMEIDA MOTA PARENTE - Tesoureira

ISAURA DOS SANTOS E SILVA - CRC: PB001558 - CPF: 046.231.854-00

VALKIRIA BEZERRA DOS SANTOS, inscrito no CPF 030.816.414-89 torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação 
para Construção de uma unidade residencial unifamiliar, situado no Condomínio Bosque de Intermares, 
Quadra H, Lote 204 – Cabedelo – PB.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ n° 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, torna púbico que requereu à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Aquicultura de Cabedelo a Autorização Ambiental para Reforma, Ampliação e Construção de uma 
Quadra Poliesportiva da EMEF Marizelda Lira da Silva, situada no bairro de Jardim Brasilia, Cabedelo/
PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº09.111.618/0001-01, torna 
público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO – através do Proc. 2020-002130/TEC/LI-7280, para a construção de uma ponte sobre 
o Rio Bodocongó, interligando os conjuntos Acácio Figueiredo e Raimundo Suassuna, no município do 
CAMPINA GRANDE- PB.

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº09.111.618/0001-01, torna 
público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO – através do Proc. 2020-002126/TEC/LI- 7279, para implantação do Con-
junto Habitacional Popular com 120 (cento e vinte) unidades, Residencial Carlos Marighella, destinado às 
famílias de baixa-renda, com sistema de esgotamento sanitário composto de fossa séptica e sumidouro, 
através do programa MINHA CASA MINHA VIDA, no município deJOÃO PESSOA -PB. 

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº09.111.618/0001-01, torna 
público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – através do Proc. 2020-002122/TEC/LO- 0521, parao Conjunto Habitacional 
Popular RESIDENCIAL VISTA BELA I com 64 (sessenta e quatro) unidades, correspondendo a 04 (quatro) 
blocos de apartamentos com 16 (dezesseis) unidades cada bloco, no município deJOÃO PESSOA -PB.

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº09.111.618/0001-01, torna 
público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – através do Proc. 2020-002118/TEC/LO- 0520, paraimplantação do Sistema 
de Infraestrutura básica composto de: Pavimentação e Sistema de Drenagem no Conjunto Habitacional 
Popular com 406 (quatrocentos e seis) unidades, destinado às famílias de baixa-renda, Colinas do Sol, 
no município deCAMPINA GRANDE -PB.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/
CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a emissão da Renovação da Licença de Instalação, em João Pessoa, em 11 de março 
de 2020. Para a atividade de Urbanização. Pavimentação, Drenagem e esgotamento sanitário no lotea-
mento Mutirão Serrotão, no município de Campina Grande-PB. Processo nº 2020-002062/TEC/LI-7272.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, CNPJ/
CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº479/2020 em João Pessoa, em 5 de março de 2020.  Para a 
atividade de: Construção de uma feira de Gado com sistema de esgotamento sanitário no município de 
Itapororoca – Processo nº 2019-007631/TEC/LI-7077.

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Sindicância

INTIMAÇÃO nº 23
A Comissão Permanente de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por meio da 
portaria n°249de14de fevereirode 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 20 de fevereirode 2020, 
INTIMAo representante da EMPRESA KAIRÓIS SEGURANÇA LTDAa comparecer perante esta Comissão 
no dia 24de marçode 2020, às 08h:30min, a fim de participar de AUDIÊNCIA na condição deINVESTIGADO 
no Processo Administrativo Disciplinar n° 0021996-0/2019,processo de Instrução nº 0021996-0/2019,que 
objetiva apurar denúncia de supostas irregularidades na prestação de serviços sem cobertura contratual.
Em cumprimento ao que preceitua o Art. 144 da LC 58/2003, informamos que os autos do processo estão 
à disposição dos servidores e que os mesmos poderão no dia da audiência se fazerem acompanhados 
de advogado.

João Pessoa, 10de marçode 2020
JOSÉ TARCÍSIO BATISTA FEITOSA JÚNIOR

Presidente da Comissão de Sindicância/SEE – PB

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Sindicância

INTIMAÇÃO nº 24
A Comissão Permanente de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por meio da 
portaria n°249de14de fevereirode 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 20 de fevereirode 2020, 
INTIMAo representante da EMPRESA OPTIMUS SEGURANÇA PRIVADA LTDAa comparecer perante 
esta Comissão no dia 24de marçode 2020, às 08h:30min, a fim de participar de AUDIÊNCIA na condição 
deINVESTIGADO no Processo Administrativo Disciplinar n° 0021996-0/2019,processo de Instrução nº 
0021996-0/2019,que objetiva apurar denúncia de supostas irregularidades na prestação de serviços sem 
cobertura contratual.
Em cumprimento ao que preceitua o Art. 144 da LC 58/2003, informamos que os autos do processo estão 
à disposição dos servidores e que os mesmos poderão no dia da audiência se fazerem acompanhados 
de advogado.

João Pessoa, 10de marçode 2020
JOSÉ TARCÍSIO BATISTA FEITOSA JÚNIOR

Presidente da Comissão de Sindicância/SEE – PB

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Sindicância

INTIMAÇÃO nº 25
A Comissão Permanente de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por meio da 
portaria n°249de14de fevereirode 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 20 de fevereirode 2020, 
INTIMAo representante da EMPRESA JOSÉ DÉZIO DANTAS - MEa comparecer perante esta Comissão 
no dia 24de marçode 2020, às 08h:30min, a fim de participar de AUDIÊNCIA na condição deINVESTIGADO 
no Processo Administrativo Disciplinar n° 0021996-0/2019,processo de Instrução nº 0021996-0/2019,que 
objetiva apurar denúncia de supostas irregularidades na prestação de serviços sem cobertura contratual.
Em cumprimento ao que preceitua o Art. 144 da LC 58/2003, informamos que os autos do processo estão 
à disposição dos servidores e que os mesmos poderão no dia da audiência se fazerem acompanhados 
de advogado.

João Pessoa, 10de marçode 2020
JOSÉ TARCÍSIO BATISTA FEITOSA JÚNIOR

Presidente da Comissão de Sindicância/SEE – PB

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Sindicância

INTIMAÇÃO nº 26
A Comissão Permanente de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por meio da 
portaria n°249de14de fevereirode 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 20 de fevereirode 2020, 
INTIMAo representante da EMPRESA COOPETRANS COOPERATIVA DE TRANSPORTEa comparecer 
perante esta Comissão no dia 24de marçode 2020, às 08h:30min, a fim de participar de AUDIÊNCIA 
na condição deINVESTIGADO no Processo Administrativo Disciplinar n° 0021996-0/2019,processo de 
Instrução nº 0021996-0/2019,que objetiva apurar denúncia de supostas irregularidades na prestação de 
serviços sem cobertura contratual.
Em cumprimento ao que preceitua o Art. 144 da LC 58/2003, informamos que os autos do processo estão 
à disposição dos servidores e que os mesmos poderão no dia da audiência se fazerem acompanhados 
de advogado.

João Pessoa, 10de marçode 2020
JOSÉ TARCÍSIO BATISTA FEITOSA JÚNIOR

Presidente da Comissão de Sindicância/SEE – PB

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO - CPI

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 27
Processo Administrativo Disciplinar n°0007718-5/2019

Processo de Instrução n°0013576-4/2019
A Comissão Permanente de Inquérito, instada pela portaria n° 787 de 30 de maio de 2019, publicada 
no Diário Oficial do Estado em 07 de julho de 2019, nos termos do Art. 149, § 1°da Lei complementar nº 
58/2003, resolve:
CITARo(a) servidor(a)SÉRGIO LUIZ VIEIRA DA ROCHA – matrícula nº 153.173-5 para apresentar na 
Comissão Permanente de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir daúltima publicação deste, 
DEFESA ESCRITAem relação aos fatos que lhe são imputados no TERMO DE INDICIAÇÃOpresente no 
supracitado processo.
É assegurado ao(a) servidor(a)vistasaos autos, na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, das 08:00h 
às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 16de março de 2020

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Sindicância

INTIMAÇÃO nº 28
A Comissão Permanente de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por meio da 
portaria n°249de14de fevereirode 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 20 de fevereirode 2020, 
INTIMAo representante da EMPRESA LUCIVAN ELIAS ROCHA EPPa comparecer perante esta Comissão 
no dia 25de marçode 2020, às 08h:30min, a fim de participar de AUDIÊNCIA na condição deINVESTIGADO 
no Processo Administrativo Disciplinar n° 0027988-7/2019,processo de Instrução nº 0029509-7/2019,que 
objetiva apurar denúncia de supostas irregularidades na prestação de serviços sem cobertura contratual.
Em cumprimento ao que preceitua o Art. 144 da LC 58/2003, informamos que os autos do processo estão 
à disposição dos servidores e que os mesmos poderão no dia da audiência se fazerem acompanhados 
de advogado.

João Pessoa, 16de marçode 2020
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da Comissão de Sindicância/SEE – PB
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Sem Copa América
A Conmebol decidiu adiar a Copa América que 
seria realizada em junho, na Argentina e na 
Colômbia, para o próximo ano. Página 24 Fo
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Vice-presidente do clube paraibano avalia que medida deveria acontecer apenas depois da última rodada de classificação

Copa do Nordeste é suspensa 
e frustra desejo do Botafogo

O que muita gente temia 
acabou acontecendo. A Copa 
do Nordeste está suspensa. A 
competição teria sua última 
rodada da fase de classifi-
cação neste sábado e alguns 
dirigentes defendiam a rea-
lização apenas desta rodada 
para definir quais os clubes 
que vão seguir na compe-
tição. Porém, em reunião 
realizada pelos clubes, via 
internet, na noite da última 
segunda-feira, ficou decidido 
pela paralisação imediata da 
competição.

O Botafogo é o único re-
presentante da Paraíba na 
competição e, segundo o vice
-presidente de futebol, Aria-
no Wanderley, o Belo prefe-
ria que a rodada de sábado 
acontecesse com portões 
fechados, mas considerou a 
decisão normal.

“Gostaríamos que a 
competição pelo menos ter-
minasse a sua primeira fase 
no sábado, mas não será pos-
sível diante do perigo imi-
nente que está tomando con-
ta do País, com a chegada do 
coronavírus. A tendência é 
tudo parar como prevenção. 
Vamos aguardar o que vai 
acontecer nos próximos dias. 
Tomara que tudo isto passe 
e que voltemos à normalida-
de”, disse o dirigente.

Segundo o presidente do 
clube, Sérgio Meira, a parali-
sação antes da rodada final 

Ivo Marques
ivomarques@yahoo.com.br

da fase de classificação foi 
ruim e deveria finalizar tudo 
no sábado.

“Votamos pela realiza-
ção da última rodada com 
portões fechados ao público. 
Com isso ficaríamos saben-
do da confirmação ou não 
da cota de premiação para a 
próxima fase. Isto facilitaria 
o nosso planejamento. Mas 
foi decidido pela paralisação, 

entendemos e apoiamos”, 
afirmou.

A Copa do Nordeste foi 
paralisada na sétima rodada 
e a situação é a seguinte na 
tabela de classificação. No 
grupo A, o Fortaleza lidera 
com 14 pontos, seguido do 
Bahia com a mesma pontua-
ção. Na terceira posição, está 
o Botafogo com 12 pontos. 
Em quarto lugar vem o ABC 

com 9 pontos, seguido do 
Sport, com o mesmo núme-
ro de pontos. O CRB está em 
sexto lugar com 8 pontos. O 
Freipaulistano é o penúltimo 
com 5 pontos e o lanterna é o 
River, com 4 pontos.

No grupo B, a liderança é 
do Confiança com 13 pontos, 
seguido do Vitória também 
com 13 pontos. Na terceira co-
locação está o Náutico com 11 

pontos. O Santa Cruz vem em 
quinto lugar com 10 pontos. 
Na sexta posição está o Impe-
ratriz com 7 pontos. Na penúl-
tima colocação está o América 
com 06 pontos e na lanterna o 
CSA com apenas 4 pontos.

Os jogos da última ro-
dada, programados para o 
próximo sábado, às 16 horas, 
eram os seguintes: Sport x 
Confiança, na Ilha do Reti-

ro em Recife; ABC x CSA, no 
Frasqueirão em Natal; Frei-
paulistano x Imperatriz, no 
Titão em Frei Paulo; CRB x 
Ceará, no Rei Pelé em Maceió; 
Bahia x Náutico, na Fonte 
Nova em Salvador; Fortaleza 
x América, no Castelão em 
Fortaleza; Botafogo x Vitória, 
no Almeidão, em João Pessoa 
e Riber x Santa Cruz, no Al-
bertão, em Teresina.

Foto: Jordy Ribeiro/Botafogo

Atuando em duas competições - Campeonato Paraibano e Copa do Nordeste -, o Botafogo defendeu que a fase classificatória das duas disputas deveria ser concluída de portões fechadas 

Jogos de portões fechados acontecem hoje em João Pessoa e Lagoa Seca

Mesmo com a pandemia de 
Covid-19 (novo coronavírus) o 
Campeonato Paraibano segue 
com jogos, hoje serão realizados 
dois embates de portões fecha-
dos. Em João Pessoa, o Botafogo 
recebe o Sousa, às 20h15, no 
Almeidão, em jogo atrasado da 
quarta rodada do certame. Já em 
Lagoa Seca, o Sport enfrentará 
em sua casa, o estádio Titão, a 
equipe do Nacional de Patos, às 
15h15, em partida que comple-
menta a oitava rodada da disputa 
e que pode marcar o rebaixamen-
to dos donos da casa.

O campeonato estadual ain-
da não parou, contrariando o 
procedimento adotado pela maior 
parte das competições esportivas 
no Brasil e no mundo, que can-
celaram ou suspenderam suas 
atividades por conta da pande-
mia de novo coronavírus. A única 
medida adotada até o momento 
pela Federação Paraibana de 
Futebol (FPF) e pelos clubes, foi o 
fechamento das partidas para o 
público, com isso, tanto Botafogo 
e Sousa, quanto Sport Lagoa Seca 
e Nacional de Patos jogarão sem 
a presença de torcedores nas ar-
quibancadas.

Ontem, o Governador João 
Azevêdo recomendou a suspen-
são de eventos com aglomeração 
de público por 90 dias e amanhã 
ocorrerá reunião no Ministério 

Público com a presença da FPF, 
clubes e de representantes do go-
verno onde o executivo estadual 
reforçará a importância da parali-
sação da competição também em 
nível estadual. Segundo Otamar 
Almeida, Diretor Executivo da FPF, 
a recomendação do governo até 
o momento é para que não haja 
aglomerações, por isso os portões 

serão fechados. No entanto, ele 
afirmou que se o governo deter-
minar que o torneio seja parali-
sado, a entidade irá acatar.

“Por enquanto, a recomen-
dação é que não haja aglome-
ração e isso estamos cumprindo. 
Na quinta-feira, caso o Governo 
indique a necessidade de parali-
sação da competição, nós iremos 

antender”, comentou. 
Enquanto novas definições 

não são tomadas, a bola rola 
e logo mais teremos dois jogos 
importantes para a tabela da 
competição. Na terceira coloca-
ção, com dois jogos atrasados, 
o Botafogo, em caso de vitória, 
pode superar o Treze e assumir a 
segunda posição no Grupo A, já 

o Sousa terá a chance de tomar 
a liderança da chave B, que hoje 
pertence ao Campinense.

Na partida que marcará o 
primeiro jogo do Sport em Lagoa 
Seca, a torcida não estará presen-
te para ajudar o time a escapar 
do rebaixamento. A mudança 
do local do jogo para o estádio 
Titão, inclusive, foi uma tentativa 
do “Carneiro” para se fortalecer 
com a presença de torcedores, 
contudo, o time agora precisará 
resolver a situação com suas pró-
prias forças. 

Com três pontos somados 
no grupo A e faltando, após esse 
jogo, apenas dois para serem 
disputados, em caso de vitória do 
Nacional de Patos, o time de La-
goa Seca estará rebaixado para a 
segunda divisão em 2021, pois a 
Perilima, primeira equipe fora da 
zona de rebaixamento já possui 
10 pontos na tabela. 

O jogo também é muito 
importante para o Nacional que, 
assim como o adversário, está na 
zona de rebaixamento com seis 
pontos somados, um a menos 
que o São Paulo Crystal – primeiro 
fora da zona – e dois em relação 
ao CSP – terceiro do grupo B -. 
Diante desse cenário, as partidas 
de hoje, mesmo sem a presença 
de torcedores nas arquibancadas 
e com a iminência da paralisação 
da competição diante da ameaça 
gerada pela pandemia de coro-
navírus, podem trazer definições 
importantes para a competição.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Kyiosh Abreu/Sousa

O Sousa, que no domingo passado perdeu para o treze por 2 a 1, faz jogo atrasado contra o Botafogo hoje à noite no Almeidão
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Reunião programada para amanhã define o destino da competição com grande possibilidade de suspensão

Maioria de dirigentes é contra
a paralisação do Paraibano

A Federação Paraibana 
de Futebol realiza, nesta 
quinta-feira, uma reunião 
de emergência com os diri-
gentes dos clubes para de-
cidir sobre o futuro do Cam-
peonato Paraibano, diante 
da chegada do coronavirus 
no Brasil e na região Nor-
deste, especificamente.  O 
principal dilema dos diri-
gentes está entre preservar 
a saúde e, ao mesmo tempo, 
não prejudicar a situação 
financeira dos clubes. Sem 
jogos ou com as partidas 
sendo realizadas com por-
tões fechados, os clubes 
não vão poder saldar os 
compromissos financeiros, 
inclusive com os próprios 
jogadores.

A presidente da FPF, 
Michelle Ramalho, está 
muito preocupada com a 
situação e esteve em uma 
reunião na CBF para dis-
cutir o assunto. Ela deverá 
levar aos dirigentes qual 
a orientação da entidade 
maior do futebol no País. 
Ela deixou deixou a en-
tender, em entrevista à Tv 
Cabo Branco, que alguma 
mudança deverá ocorrer 
para se evitar a prolifera-
ção da doença.

Um grupo dos dirigen-
tes defende a realização 
dos jogos com portões fe-
chados. Este é o caso do CSP 
e do Botafogo, por exemplo. 
Já outros clubes até aceitam 
esta possibilidade, desde 
que haja uma ajuda finan-
ceira do Governo do Estado. 
Este é o caso do Nacional de 
Patos, por exemplo.

“Nós não somos irres-
ponsáveis e queremos pre-
servar a saúde dos nossos 
jogadores e torcedores, e 
até concordamos com a 
realização de jogos com 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

portões abertos, mas preci-
samos saldar nossos com-
promissos e vamos precisar 
de ajuda. E quanto à outra 
possibilidade, a de paralisar 
o campeonato, nós achamos 
desastrosa porque provoca-
ria a falência total dos clu-
bes”, afirmou.

Se depender da maio-
ria dos dirigentes, o Cam-
peonato Paraibano deveria 
seguir normalmente, com 
portões abertos, no mo-

mento, já que não existe 
ainda nenhum caso do Co-
ronavirus no Estado. Esta 
é a opinião do Treze por 
exemplo.

“Acho que deveria con-
tinuar com torcida, já que 
não temos nenhum caso 
confirmado da doença em 
Campina Grande e na Pa-
raíba, de acordo com as 
autoridades de Saúde e a 
conscientização do povo da 
Paraíba”, disse o presiden-

te do Galo, em entrevista 
ao repórter Onivaldo Elias 
(Bob), da Rádio Cidade de 
Esperança.

O Campinense tem a 
mesma posição do rival. 
Para o presidente do clube, 
Paulo Gervany, não é pos-
sível fazer mudanças neste 
momento.

“A minha opinião é que 
o campeonato não seja pa-
ralisado e também não haja 
jogos com restrição de pú-

blico. Se isto ocorrer, vai ser 
um enorme prejuízo para 
os clubes, disse o dirigente, 
que é seguido também pela 
direção do Atlético e do 
Sousa, no Sertão. Apesar da 
resistência dos que fazem o 
futebol na Paraíba, é muito 
provável que a competição 
seja paralisada, mais cedo 
ou mais tarde, já que a para-
lisação vem sendo uma ten-
dência em todo o País, após 
a CBF ter suspendido todos 

os campeonatos realizados 
pela entidade. 

Na região Nordeste, a 
copa regional já foi suspen-
sa e os campeonatos esta-
duais de Pernambuco, Ala-
goas, Sergipe e Maranhão. 
Os outros estados, Bahia, 
Rio Grande do Norte, Ceará 
e Piauí não paralisaram os 
campeonatos, mas os jogos 
estão sendo realizados com 
portões fechados para o 
público.

Auto Esporte estreia com vitória no Campeonato Brasileiro Feminino A-2
Ao contrário do que fora informado na edição de ontem, 17 de março, o Auto Esporte estreou com vitória no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da 
Série A diante do Náutico em Recife, nos Aflitos, por 3 a 1. O alvirrubro paraibano saiu atrás no placar aos 25 minutos do primeiro tempo, quando a atleta 
Vanessinha abriu o placar para o Timbu. Aos 32, a equipe da Paraíba reagiu e chegou ao empate com Jéssika, aproveitando um contra-ataque já que o 
Náutico seguia melhor na partida. Três minutos depois, o Náutico teve uma jogadora expulsa, Popô, que recebeu o segundo cartão amarelo. Mas a vitória 
paraibana somente foi construída no segundo tempo com Tamara, cobrando penalti aos 30 da etapa final e Letícia, ampliando aos 40 minutos. Com a 
decisão da Confederação Brasileira de Futebol de suspender todas as competições, o clube agora aguarda uma definição sobre a sequencia 

Foto: Ortilo Antônio

Dirigentes dos 10 clubes integrantes do Campeonato Paraibano de Profissionais de 2020 estarão reunidos com a diretoria da Federação Paraibana de Futebol para definir o futuro da competição

Foto: FPF/Divulgação

Apenas quatro dias 
depois da ATP, a WTA (sigla 
em inglês para Associação 
das Tenistas Profissional) 
anunciou nesta segunda-fei-
ra(16) a decisão de suspen-
der todas as competições do 
tênis feminino até o início 
de maio por conta da pan-
demia do novo coronavírus, 
denominado Covid-19. De 
acordo com a entidade que 
comanda o circuito femini-
no, os eventos só voltarão a 
acontecer a partir da sema-
na do dia 2 de maio, quando 
está marcado o Torneio de 
Madri, na Espanha.

"Devido ao atual surto 
mundial de coronavírus, os 
torneios da WTA em Stutt-
gart (Alemanha), Istambul 
(Turquia) e Praga (Repú-
blica Checa) não serão rea-
lizados. Lamentamos que 
este seja o caso de todos 
os nossos fãs leais, jogado-
res, patrocinadores e todos 
aqueles que apoiar o tênis 
profissional feminino", disse 
o comunicado.

"Neste momento, o cir-
cuito está suspenso até o dia 
2 de maio. Tomaremos uma 
decisão na próxima sema-
na com relação aos demais 
eventos europeus da WTA 
na quadra de saibro e conti-
nuaremos a monitorar essa 
situação de perto e seu im-
pacto na temporada 2020", 
complementou a entidade.

Antes de anunciar a pa-
ralisação total do calendá-
rio, a WTA havia cancelado 
apenas os torneios de Char-
leston (Estados Unidos), 
Bogotá (Colômbia) e Gua-
dalajara (México) - todos na 
última quinta-feira, mesmo 
dia em que a ATP resolveu 
parar por seis semanas. A 
entidade afirmou que está 
monitorando a situação re-
lacionada ao coronavírus, 
recebendo conselhos de 
especialistas médicos e con-
sultores de viagens e consul-
tando todas as autoridades 
reguladoras locais. Também 
haverá uma análise contí-
nua sobre a viabilidade de 
eventos subsequentes no 
calendário.

Circuito de tênis está 
suspenso até maio
Agência Estado
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A medida acompanha um movimento nacional e mundial que visa impedir a proliferação do coronavírus

Atividades suspensas
 na Vila Olímpica

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

A Vila Olímpica Parahyba 
paralisou todas as suas ativi-
dades para o público por con-
ta da pandemia de Covid-19 
(novo coronavírus). A medi-
da acompanha um movimen-
to nacional e mundial que 
visa impedir a proliferação 
do vírus que se espalha em 
grande escala pelo mundo. 

Diretamente envolvida 
nas ações da Vila, a Federa-
ção de Esportes Aquáticos 
da Paraíba (FEAP) também 
anunciou a suspensão de 
suas atividades por conta da 
pandemia de Covid-19 (novo 
coronavírus). Com isso, com-
petições como a Copa Nor-
deste de Maratona Aquática, 
que iria ocorrer em João Pes-
soa no dia 28 deste mês, foi 
desmarcada. No último fim 
de semana, a Vila ainda re-
cebeu o Torneio Paraibano 
Infantil e Sênior de Natação.

O Torneio Pariabano 
Infantil e Sênior abriu o ca-
lendário da natação em nível 
estadual para 2020 no último 
fim de semana, na Vila Olím-
pica Parahyba. A disputa que 

reuniu os principais atletas e 
clubes do Estado, foi marca-
da pela quebra de oito recor-
des paraibanos e a conquista 
de índices em nível nacional 
para diversos competidores. 
Infelizmente, a prova poderá 
ser a única realizada no mês 
de março, e ao longo dos pró-
ximos dias, entre os esportes 
aquáticos, por conta da para-
lisação dos eventos anuncia-
da pela FEAP.

Daniel Azevedo
O nadador Daniel Aze-

vedo participou, nestes últi-
mos dias 14 e 15 de março, 
do Campeonato Paraibano 
de Natação, na Vila Olímpi-
ca, em João Pessoa, e ganhou 
nada menos que seis meda-
lhas de ouro nas seis provas 
que disputou. Ele, que está 
apenas no início da tempora-
da 2020, já alcançou grandes 
resultados em sua primeira 
competição do ano. Daniel 
conseguiu o ouro nas pro-
vas dos 50 metros peito, 50, 
100 e 200 metros costas, 200 
medley e 100 borboleta. Ele 
competiu na categoria Juve-
nil 1. Não deu para o atleta 
atingir os índices para ir para 

a seletiva brasileira com vis-
ta às Olímpiadas, mas Daniel 
sabe que esse é apenas o co-
meço de uma nova tempora-
da. “A competição foi produti-
va, melhorei minha marca em 
várias provas, noutras manti-
ve os meus tempos, e agora é 

retomar os treinos e estudo”, 
disse Daniel, que cursa a 1ª 
Série do Ensino Médio no 
GEO Tambaú e com apenas 
15 anos tem a responsabili-
dade de conciliar a vida de 
estudante e de atleta de nível 
internacional.

Como campeão dos XXV 
Jogos Sul-Americanos Es-
colares 2019, disputado no 
Paraguai, no final do ano, 
Daniel esperava atingir bons 
índices para a Seletiva Olím-
pica Brasileira, que acontece 
em abril, no Rio de Janeiro, 
mas não foi desta vez. Mesmo 
sendo o melhor nas piscinas, 
e ficando o segundo colocado 
nas provas com tempos bem 
distantes do dele, não foi 
possível principalmente por 
dois motivos, um relacionado 
ao momento do ano e outro 
a uma estrutura que a Vila 
Olímpica ainda precisa ter.

“Ele fez tempos muito 
bons, o que torna a compe-
tição muito importante para 
ele, mesmo assim. Mas não 
podemos comparar o tempo 
que ele fez no final do ano 
passado, com um ano inteiro 
de treino intenso, com agora, 
início de temporada. E olha 
que ele já fez um ótimo traba-
lho”, explicou Daniele Azeve-
do, mãe de Daniel. Além dis-
so, ela esclareceu que na Vila 
Olímpica também não existe 
o suporte de apoio para dar 
propulsão na hora da saída 
dos atletas, o que comprome-

teu o tempo de prova, inva-
riavelmente.

Para Daniel, esse é só o 
início do ano, que já prome-
te ser de quebra de recordes. 
“Não foi dessa vez, mas tenho 
uma longa jornada. Esse ano 
ainda tenho muitas conquis-
tas e barreiras a serem que-
bradas. E a competição, tendo 
em vista que estamos no iní-
cio da temporada e os ritmos 
de treinos são diferentes, já 
foi boa”, avaliou Daniel, frisan-
do que vem coisa nova por aí. 
“Meu treinador está testan-
do outra forma de treino. E a 
competição já foi produtiva. 
Tiveram provas que melhorei 
marca, outras foram mais di-
fíceis por terem sido duas se-
guidas, cansativas, mas, inde-
pendentemente do resultado, 
agora é mirar nos próximos 
eventos e erguer a cabeça 
porque essa semana já come-
ça tudo de novo, treinos, aulas 
na escola, musculação... É as-
sim, bola para frente e tentar 
o máximo todos os dias”, con-
cluiu o atleta que desponta no 
cenário brasileiro de natação 
como um dos grandes nomes 
da atualidade (colaborou 
News Comunicação).

As partidas da Ligue 
1 e da Champions League 
foram suspensas por conta 

da pandemia do coronaví-
rus covid-19. Além disso, o 
PSG suspendeu os treina-
mentos por tempo indeter-
minado para que seus atle-

tas fiquem em isolamento 
em suas casas. Mas apesar 
da suposta folga, Neymar 
e Mbappé e cia têm traba-
lho a fazer. Isso porque o 

Paris enviou a seus atletas 
um programa de manuten-
ção física para os próximos 
dias. Assim, eles poderão 
trabalhar e manter o ritmo 

Mbappé e Neymar seguem treinando em casa
Goal mesmo estando longe das 

principais atividades do 
clube. 

A medida foi toma-
da porque, em repouso 
forçado desde sexta-feira 
passada (13), muitos dos 
jogadores já começaram a 
sentir uma pequena perda 
de condicionamento físico 
e de resistência. Os traba-
lhos elaborados pelo PSG 
serão adaptados de acordo 
com os próximos capítulos 
da crise do coronavírus na 
França.

Cabe destacar que o 
PSG já está classificado 
para as quartas de final 
da Liga dos Campeões da 
Europa, após conseguir 
uma grande virada dian-
te do Borussia Dortmund, 
no Parc des Princes, com 
Neymar sendo decisivo. 
Agora, o clube aguarda as 
definições da UEFA sobre 
o futuro da competição, 
que pode ser modificada 
para se adequar melhor ao 

calendário afetado pelo co-
vid-19.

Olimpíadas
Apesar da pandemia 

do novo coronavírus (co-
vid-19), o Comitê Olímpico 
Internacional (COI) ainda 
trabalha com a realização 
dos Jogos de Tóquio na 
data prevista, entre 24 de 
julho e 9 de agosto. A en-
tidade máxima do Movi-
mento Olímpico inclusive 
descartou ter a Olimpíada 
pela primeira vez sem tor-
cedores, com portões fe-
chados.

“Isso iria contra tudo 
que defendemos. As Olim-
píadas são mais do que 
apenas uma série de com-
petições, é sobre reunir 
todos para celebrar o es-
porte. Um evento com 
portões fechados e sem 
espectadores não é uma 
opção - disse um mem-
bro do COI ao jornal in-
glês "The Guardian"Neymar e Mbappé estão treinando em casa e seguindo uma orientação do clube para a manutenção da condição física durante os dias parados

Foto:Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Getty Images

Nova revelação da natação paraibana, Daniel Azevedo brilhou em torneio
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Pandemia de coronavírus segue paralisando o futebol em todo o mundo e dirigentes já se preocupam com o calendário

Copa América é adiada para
2021 e Uefa suspende Eurocopa

Guilherme Amaro
Agência Estado

A Conmebol decidiu 
adiar a Copa América 2020 
para a próxima temporada 
devido à pandemia de coro-
navírus. A ideia da Confede-
ração Sul-Americana é man-
ter praticamente as mesmas 
datas em 2021. Ou seja, a 
competição seria realizada 
entre 11 de junho e 10 de 
julho.

Além da manutenção 
das datas, as sedes, Argen-
tina e Colômbia, e os países 
convidados, Austrália e Qa-
tar, também seguiriam os 
mesmos em 2021. O adia-
mento da Copa América ser-
ve para aliviar o calendário, 
no entanto, vale lembrar que 
pouco adianta para o Brasil, 
já que os torneios não se-
riam paralisados.

A CBF ainda estuda uma 
forma de reorganizar o ca-
lendário, já que as compe-
tições estão suspensas no 
momento até uma segunda 
ordem e pode embolar ainda 
mais as datas. Assim como a 
Conmebol, a Uefa também 
anunciou o adiamento da 
Eurocopa 2020 para 2021.

Eurocopa suspensa
Por unanimidade de 

seus 55 membros, ficou de-
cidido nesta terça-feira, 17 
de março, o adiamento da 
Eurocopa 2020. O torneio 
seria realizado em 10 paí-
ses diferentes mas foi adia-
do por conta do avanço do 
coronavírus no continente 
europeu.

Ainda não há uma data 
específica para a realização 
da Eurocopa. A expectativa é 
que o torneio seja jogado en-
tre junho e julho de 2021. As 
datas previstas para este ano 
eram: 12 de junho de 2020 
até 12 de julho de 2020.

Com as novas datas no 
meio de 2021, a realização 
do novo Mundial de Clubes 
fica inviabilizada. O torneio 
com 24 times seria realiza-
do na China neste mesmo 
período da Euro em 2021.  O 
torneio foi adiado por conta 
do avanço do coronavírus 
no continente europeu. Na 
segunda-feira, 16 de março, 
a União Europeia anunciou 
que o continente estava fe-
chado para viagens não es-
senciais. Ou seja, o continen-
te não receberá estrangeiros 
pelos próximos 30 dias.

Alguns países, como a 
Itália e a Alemanha, fecha-
ram as fronteiras para via-
gens não essenciais mesmo 
dentro do continente. Mais 
de 150 mil pessoas estão in-
fectadas em toda a Europa, 
com quase 6 mil registros de 
falecimento em decorrência 
do coronavírus. A Espanha, 
que teria uma sede da Eu-
rocopa em Bilbao, está em 
estado de emergência por 
conta do coronavírus. Como 
a Eurocopa seria disputa-
da em 10 países diferentes, 
seriam necessarias muitas 
viagens no torneio. Pensan-
do na segurança dos torce-
dores, jogadores e de todos 
os envolvidos direta ou in-
diretamente pelo torneio, 
a competição foi adiada. A 
abertura do campeonato 
aconteceria em Roma e a 
grande final seria disputada 
em Londres.

Foto: Lucas Figueredo/CBF

O adiamento da Copa América serve para aliviar o calendário, no entanto, vale lembrar que pouco adianta para o Brasil, já que os torneios não seriam paralisados com a sua realização este ano

São Paulo

Clubes passam orientações a jogadores

Com a paralisação 
por tempo indeterminado 
do Campeonato Paulista 
em razão da pandemia do 
novo coronavírus, os clu-
bes decidiram interrom-
per as atividades em seus 
centros de treinamentos. 
Corinthians, Palmeiras, 
Santos e São Paulo não te-
rão mais atividades.

O Corinthians, o São 
Paulo e o Santos receberam 
os jogadores na manhã des-
ta terça(17) nos CTs apenas 
para receber orientações 
sobre como agir para evitar 
a contaminação do novo co-
ronavírus. A recomendação 
é a mesma feita para o res-
tante da população: não ir 
a lugares com aglomeração 
de pessoas, lavar a mão e 
usar álcool em gel, dentre 
outras medidas de higiene.

Além das orientações 
dos médicos, outros profis-
sionais das comissões técni-
cas recomendaram treinos 
que os jogadores possam 

fazer em casa para manter 
a forma. Após a conversa, os 
atletas foram liberados por 
tempo indeterminado.

Dos quatro grandes, 

apenas o Santos se reapre-
sentou na tarde desta se-
gunda, no CT Rei Pelé. Os 
jogadores de Corinthians, 
Palmeiras e São Paulo esta-

vam de folga e voltariam às 
atividades nesta terça-feira.

A paralisação dos traba-
lhos se estendeu para outros 
setores dos clubes, como 
base e futebol feminino. O 
Corinthians já havia fechado 
as atividades no Parque São 
Jorge e interrompido a reali-
zação do tour para visitantes 
no estádio em Itaquera. O São 
Paulo anunciou que o clube 
social no Morumbi ficará fe-
chado, a princípio, até o dia 
31 de março.

Dos quatro grandes 
clubes de São Paulo, o Co-
rinthians entrou em alerta 
porque o atacante Luan e um 
funcionário da comissão téc-
nica apresentaram sintomas 
de gripe. De acordo com o clu-
be, “ambos foram devidamen-
te medicados, estão em ob-
servação em suas respectivas 
casas e em contato constante 
via telefone com o departa-
mento médico”.

Agência Estado

A diretoria do Flumi-
nense sonha com a volta 
do ídolo Fred, mas já tem 
no elenco um atacante que 
pode cumprir bem a missão 
de fazer gols. Com 20 anos, 
Evanilson tem dado conta do 
recado e já é o vice-artilhei-
ro do time no Campeonato 
Carioca. E se mostrou um ta-
lismã ao marcar dois de seus 
quatro gols em clássicos, in-
cluindo o primeiro da vitória 

sobre o Vasco no domingo - o 
outro foi contra o Flamengo.

Para Evanilson, a ale-
gria é enorme ao balançar 
as redes, mas o importante 
mesmo é ajudar o time nes-
te começo da temporada. "É 
uma felicidade imensa de 
estar conseguindo marcar 
gols contra boas equipes, 
gols decisivos. O mais im-
portante é sair com a vitória 
e ver que os gols estão sain-
do", afirmou o atacante em 
entrevista à FluTV.

O gol marcado contra o 
Vasco fez Evanilson superar 
o começo da trajetória de 
Fred com a camisa tricolor. 
Em 13 jogos, quatro saindo 
do banco de reservas, o ata-
cante saído de Xerém, local 
das categorias de base do 
Fluminense, balançou as re-
des sete vezes. Já o ídolo fez 
um gol a menos em suas 13 
primeiras partidas, mesmo 
sendo titular em todas.

Quem está ajudando 
muito Evanilson a ter su-

cesso no Fluminense é o 
meia Nenê. No clássico, foi 
o autor da assistência para 
o gol do atacante. "Eu fico 
feliz pelo empenho do gru-
po, pelo Nenê, pela achada, 
estou devendo um jantar 
pra ele. Teve duas, na outra 
o cara me derrubou. No trei-
namento, eu costumo falar 
para ele que gosto de fazer o 
facão. E hoje (domingo), que 
não tinha torcida, não tinha 
muito barulho, ele conse-
guiu escutar", disse

Juntos, Nenê e Evanil-
son somam 10 gols nesta 
edição do Campeonato Ca-
rioca. "Isso vem do entro-
samento, do dia a dia, de a 
gente conversar, de eu sa-
ber o que ele gosta, ter essa 
característica muito forte. 
Se eu conseguir achá-lo, as 
chances de sair gol são gran-
des, tanto que aconteceu um 
e outro quase saiu também. 
Pra mim, assistência vale 
como gol e fico feliz dele ter 
marcado", comentou o meia.

Evanilson e Nenê vivem boa fase no Flu

Jogadores do Corinthians foram orientados pela Comissão Técnica a não se descuidarem da condição física

Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians
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# 12/3/2020 – Um homem matou o filho de 
três anos com uma facada. O crime ocorreu em 
Porto Alegre (RS). O menino foi encontrado sem 
vida, com um ferimento no pescoço dentro de 
casa. O acusado fugiu do local após o crime. A 
mãe estava trabalhando. A mulher relatou que 
o homem tinha ciúmes da relação entre ela e o 
filho. “Ele enviou uma mensagem de áudio para 
ela dizendo que havia matado o filho e que iria se 
suicidar”, comentou o delegado Leandro Bodoia, 
que atendeu a ocorrência.

# Melhor prevenir I – A pandemia de coronavírus 
está mesmo preocupando as pessoas em todo o 
mundo. Em Hollywood, nos Estados Unidos, o 
problema já é tão grande que tem gente programando 
o próprio enterro! Melhor prevenir do que remediar, 
né? Segundo o site TMZ, o Cemitério Hollywood 
Forever, em Los Angeles, tem sido bombardeado 
com pedidos de compra de covas.

# Melhor prevenir II – O cofundador do local, Yogu 
Kanthiah ficou assustado com o que ele definiu como 
“histeria coletiva”. “Nunca vi algo assim. É uma 
loucura”, disse Yogu ao site. “É como se as pessoas 
fossem ao supermercado e não precisassem comprar 
todo o papel higiênico, mas estão comprando mesmo 
assim”, completou. O cemitério atualmente tem mais 
de 200 celebridades enterradas. O preço de uma 
cripta pode variar entre R$ 30 mil e R$ 90 mil.

Considerada “a mãe das pandemias”modernas, doença pode revelar grandes lições no combate ao coronavírus

Gripe espanhola matou 50 
milhões de pessoas em 1918 

Missas, homenagens e notas de falecimento
Atendimento comercial: das 8h às 15h30 | Contatos: (83) 3218-6526 e 99988-2080

Conteúdo - contatos: (83) 99115-1109

Envio do anúncio ocorre por meio do site www.doepb.com.br

Há pouco mais de cem anos, 
o mundo também enfrentou uma 
pandemia de gripe. Com recursos 
médicos bem menos avançados 
que hoje e envolvidos ainda na 
Primeira Guerra Mundial, os paí-
ses afetados se viram diante de 
uma tragédia: estima-se que pelo 
menos 50 milhões de pessoas te-
nham morrido vítimas da gripe 
espanhola, que acabou ganhando 
a fama de “a mãe das pandemias” 
dos tempos modernos. 

Mas, afinal, o que foi a gripe 
espanhola? Por que, a cada novo 
surto, alguém volta a falar dela? 
O que foi feito à época para contê
-la? Que lições podemos tirar de 
sua história?

A seguir, um breve panora-
ma histórico da maior pandemia 
do século XX e quais os mistérios 
que ainda a cercam. E aprovei-
tamos para pensar como a so-
ciedade atual poderia lidar na 
possibilidade de uma nova gripe 
espanhola no século XXI.

As origens
Apesar do nome, a gripe es-

panhola não surgiu na Espanha. 
Na verdade, até hoje não se sabe 
ao certo qual o local de sua ori-
gem, mas diversos pesquisado-
res trabalham com a hipótese de 
que ela tenha se originado nos 
campos de treinamento militar 
no front ocidental da Primeira 
Guerra Mundial. As condições 
insalubres, especialmente nas 
trincheiras ao longo da fronteira 
francesa, ajudaram a fazer com 
que o vírus se espalhasse.

Mas, então, por que chamá
-la de gripe espanhola?

À época, muitas das gran-
des potências mundiais estavam 
envolvidas na Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918) e, portan-
to, suas imprensas censuravam 
as notícias sobre a gripe: não 
podiam deixar que o restante 

Aforismo
“O melhor túmulo é aquele que 

maior simplicidade oferece.”

(Platão)

1850 — José Tomás Nabuco de Araújo, 
magistrado e político (Paraíba)
1963 — Apolônio Sales de Miranda, 
funcionário público e político (Paraíba)
1977 — José Carlos Pace, automobilista 
brasileiro
1990 — Zacarias, humorista brasileiro
2017 — Chuck Berry, músico norte
-americano

Mortes na História

Obituário

Filicídio

Breves & Curtas

Francisco de Assis
Vieira de Lucena
(Tiquinho de Neto Vieira)
15/3/2020 – Em Santa Inês 
(PB), assassinado. Ex-verea-
dor era irmão da prefeita de 
Diamante (PB), Carmelita 
Mangueira (PSDB). Foi eleito como vereador pelo 
PRP nas eleições de 1996 e ficou por um manda-
to na Câmara Municipal de Diamante.

Foto: Diamante Online

Foto: Facebook
Francisco García
15/3/2020 – Aos 21 anos, em 
Andaluzia, na Espanha. Téc-
nico do time espanhol Atléti-
co Portada Alta. Morreu uma 
semana após ser diagnostica-
do com o coronavírus. Estava 
no grupo de risco, pois fazia tratamento contra 
leucemia e não resistiu às complicações do Co-
vid-19.

do mundo soubesse que seus 
exércitos haviam sido afetados. 
Essa situação foi diferente com 
a Espanha. Como ela se mante-
ve neutra durante toda a guerra, 
não precisou fazer segredo so-
bre a nova doença. Por isso, as-
sim que ela chegava a um novo 
país, era logo chamada de “a es-
panhola”.

No Brasil, pouco se falou 
sobre a gripe até setembro de 
1918, quando surgiram rumo-
res de que os tripulantes de dois 
navios brasileiros, auxiliares dos 
aliados na Primeira Guerra Mun-
dial, haviam sido infectados na 
Europa e na África.

Não se sabe com precisão 
quais foram os primeiros infec-
tados em terras brasileiras, mas 
associa-se a disseminação da 
doença ao navio inglês Demerara 

que, com doentes a bordo, apor-
tara em algumas cidades do Nor-
deste naquele mês de setembro. 
A partir daí, a gripe se espalhou 
rapidamente, vitimando milha-
res de brasileiros no intervalo de 
poucos meses.

As três ondas 
Entre março de 1918 e 

maio de 1919, costuma-se di-
zer que a gripe espanhola per-
correu três ondas.

A primeira (de março a 
agosto de 1918), embora extre-
mamente contagiosa, foi con-
siderada benigna, por ter pro-
vocado relativamente poucas 
mortes. Até então, haviam casos 
confirmados somente nos EUA e 
na Europa.

Foi com a segunda onda (de 
agosto de 1918 a fevereiro de 

1919) que esse cenário se agra-
vou definitivamente. Durante 
o período, a doença se alastrou 
pela Índia, Sudeste Asiático, Ja-
pão, China, África, América Cen-
tral e do Sul. Em todos os países, 
provocou um elavadíssimo nú-
mero de mortos.

A terceira onda (de feverei-
ro a maio de 1919), embora mais 
letal que a primeira, teve um nú-
mero de mortos relativamente 
mais baixo que a segunda.

No Brasil, foram cerca de 35 
mil mortes, dentre as quais um 
terço se registrou somente no 
Estado do Rio de Janeiro. Den-
tre as vítimas brasileiras, consta 
inclusive o presidente eleito Ro-
drigues Alves (1848-1919), que 
faleceu em janeiro de 1919, não 
chegando sequer a tomar posse, 
em novembro do ano anterior.

Cdsaasdasdasd asdddco hg dfghdfghdfg as dfsdf asdsdfasdf cd sdfhudsfisud fgus dgdsfgsdfgsdfgisdh asdufhuas

Hospital militar de emergência durante a pandemia de gripe: condições insalubres das trincheiras ajudam a propagar vírus

Foto: U.S. Army/Arquivo

Médico Carlos Chagas enfrentou desafio no Brasil
Diz-se que a gripe espanhola es-

cancarou a precária situação da saúde 
no Brasil e a total falta de capacidade 
do governo de lidar com a nova doença. 
Em outubro, o então diretor da Saúde 
Pública, Carlos Seidl (1867-1929) ad-
mitiu a impossibilidade de controlar a 
gripe. Foi demitido no mesmo mês e 
substituído por Theóphilo Almeida Tor-
res (1863-1928), que nomeou o médico 
Carlos Chagas (1879-1934) para a 
árdua tarefa de combater a influenza.

Embora já se partilhasse a ideia de 
que a gripe era causada por um mi-
crorganismo específico, a comunidade 
científica não conseguia identificá-lo e, 
portanto, não se pôde fabricar nenhu-
ma vacina a tempo.

De fato, o vírus responsável pela 
gripe espanhola só foi conhecido na 
década de 1930, e mesmo então a 
tarefa de produzir medicamentos exito-
sos contra este vírus permaneceu difícil, 
dada sua alta capacidade de mutação. 
A primeira vacina contra a gripe espa-
nhola foi fabricada somente em 1944.

À época, Chagas fez o que pôde: 
estabeleceu regimes de quarentena 
e isolamento para os navios que 
aportavam no país, dotou a cidade de 
maior número de leitos, estabeleceu 
a notificação compulsória de casos 
da doença. 

Imprensa
Ainda em outubro, O Estado de S. 

Paulo publicou o seguinte comunicado 
do Serviço Sanitário, sob o título de 
“Conselhos ao Povo”:

nEvitar aglomerações, principal-
mente à noite.

nNão fazer visitas.
nTomar cuidados higiênicos com o 

nariz e a garganta: inalações de vaseli-
na mentolada, gargarejos com água e 
sal, com água iodada, com ácido cítri-
co, tanino e infusões contendo tanino, 
como folhas de goiabeira e outras.

nTomar, como preventivo, inter-
namente, qualquer sal de quinino nas 
doses de 25 a 50 centigramas por 
dia, e de preferência no momento das 
refeições.

nEvitar toda a fadiga ou excesso 
físico.

nO doente, aos primeiros sin-
tomas, deve ir para a cama, pois o 
repouso auxilia a cura e afasta as com-
plicações e contágio. Não deve receber, 
absolutamente, nenhuma visita.

nEvitar as causas de resfriamento, é 
de necessidade tanto para os sãos, como 
para os doentes e os convalescentes.

nÀs pessoa idosas devem apli-
car-se com mais rigor ainda todos 
esses cuidados. (O Estado de S. Paulo, 
21/10/1918, p. 3).

O que mudou?
Mesmo com os avanços da medici-

na, especialistas dizem que ainda esta-
mos pouco preparados para enfrentar 
uma “nova espanhola”. Primeiro, 
porque o nível de globalização a que 
chegamos facilitaria a propagação do 
vírus de forma rápida e desenfreada 
por todo o globo. Segundo, porque a 
alta capacidade de mutação do tipo 
de vírus em questão dificulta muito o 
trabalho dos cientistas, uma vez que 
é impossível prever suas mutações e, 
portanto, saber de antemão qual vírus 
será o próximo a infectar humanos e 
potencialmente causar uma epidemia.

Desse modo, no que diz respeito 
às política de prevenção e contenção 
da doença, pouco mudou de 100 
anos para cá. Como temos visto com 
o caso do novo coronavírus, fala-se 
principalmente em campanhas de 
cuidados com a higiene, em isola-
mento e em quarentena – políticas 
que, como já vimos, não trazem 
novidade alguma àquelas adotadas 
em 1918. O que muda, sim, é a 
melhora da capacidade da medicina 
de cuidado e controle dos sintomas 
virais – o que, de todo modo, não é 
pouca coisa. (Com informações do 
site Politize: https://www.politize.
com.br/gripe-espanhola)
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaira - PB, às 14:30 horas do dia 30 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORMULAÇÃO DE 
CESTA PARA O DESJEJUM DA SEMANA SANTA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A 
POPULAÇÃO CARENTE. 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 3555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 991242633. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.
br ou www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaira - PB, 17 de Março de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2020, que objetiva: Contratação de 
Serviço de Transportes de Pessoa Física ou Jurídica mediante Locação de Veículo com Motorista, 
com capacidade para atender ao número de Alunos da Rede Municipal de Ensino especificados 
na Discriminação de cada item (combustível e manutenção do veículo por conta do contratado) - 
Areia/Pb; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Francisco de Assis 
Cardoso Alves - R$ 49.140,00.

Areia - PB, 17 de Março de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020
OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedos da Rua Felipe Santiago Chianca - Areia/PB. LICI-

TANTES HABILITADOS: CONSTRUTORA IMPERIAL; ITALO MELO CONSTRUCOES EIRELI; LJS 
CONSTRUTORA EIRELI; MATRIX CONSTRUTORA E LOCADORA; OLIVEIRA CUNHA SERVIÇOS 
E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME; SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 26/03/2020, às 10:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 17 de Março de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”,  Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público que foi considerada INABILITADA a empresa ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA - EPP, cadastrada no CNPJ nº 21.596.736/0001-44 (item 4.4 do edital) e consi-
derada HABILITADA a empresa  FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, 
MÉDICOS E HOSPITALALTES LTDA - ME, cadastrada no CNPJ Nº 08.160.290/0001-42. Abre-se 
vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão de 
licitação. Não havendo interposição de recurso fica designado o dia 31 de março de 2020, às 08:00 
hora no mesmo local e endereço.

Aguiar-PB, 17 de Março de 2020.
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2020
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”,  Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público que foi considerada INABILITADA a empresa ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA - EPP, cadastrada no CNPJ nº 21.596.736/0001-44 (item 4.4 do edital) e consi-
derada HABILITADA a empresa FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, 
MÉDICOS E HOSPITALALTES LTDA - ME, cadastrada no CNPJ Nº 08.160.290/0001-42. Abre-se 
vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão de 
licitação. Não havendo interposição de recurso fica designado o dia 31 de março de 2020, às 09:00 
hora no mesmo local e endereço.

Aguiar-PB, 17 de Março de 2020.
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”,  Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público que foi considerada HABILITADA a empresa IRAMILTON SATIRO DA NO-
BREGA, cadastrado no CNPJ Nº 10.954.450/0001-77. Abre-se vista do processo aos interessados 
para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão de licitação. Não havendo interposição 
de recurso fica designado o dia 26 de março de 2020, às 07:30 hora no mesmo local e endereço.

Aguiar-PB, 17 de Março de 2020.
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”,  Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna-se público que foi considerada HABILITADA a empresa PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE AD-
VOGADOS, cadastrada CNPJ Nº 24.929.831/0001-00. Abre-se vista do processo aos interessados 
para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão de licitação. Não havendo interposição 
de recurso fica designado o dia 26 de março de 2020, às 08:00 hora no mesmo local e endereço.

Aguiar-PB, 17 de Março de 2020.
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, CONVOCAR as empresas CONSTRUTORA BRAÇO 
FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP, cadastrada no CNPJ nº 22.370.871/0001-30 e FFJ 
CONSTRUTORA LTDA, cadastrada no CNPJ n° 19.369.906/0001-06, para abertura dos envelo-
pes  de propostas de preços da TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020, cuja abertura será no dia 
27.03.2020 às 08:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, 
Centro - Aguiar-PB. 

Aguiar-PB, 17 de Março de 2020.
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020
A Prefeitura Municipal de Aguiar-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, vem 

pelo presente CONVOCAR a empresa FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES - ME, cadastrada 
no CNPJ nº 31.590.793/0001-70, segunda colocada, para o fornecimento dos itens 01 e 08, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro, conforme art. 64, § 2º da Lei nº 8.666/93, no prazo de 
até 05 (cinco) dias, ou prestar os esclarecimentos necessários. 

Aguiar-PB, 17 de Março de 2020.
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020
 Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”,  Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público que foi considerada HABILITADA a pessoa física JOCELIO ALVES LEITE, 
cadastrado no CPF Nº 038.159.774-10. Abre-se vista do processo aos interessados para conhe-
cimento do inteiro teor da decisão da comissão de licitação. Não havendo interposição de recurso 
fica designado o dia 26 de março de 2020, às 09:00 hora no mesmo local e endereço.

Aguiar-PB, 17 de Março de 2020.
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Pavimentação em paralelepípedos e drenagem em diversas ruas da cidade de Ara-

runa/pb. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2019. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
DE 2020: RECURSOS PRÓPRIOS/RECURSOS FEDERAIS: MINISTÉRIO DAS CIDADES (CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL) - PROGRAMAS MELHORIAS INFRAESTRUTURA URBANA), CONVÊNIO 
Nº 816272, PROPOSTA ORIGINAL Nº 03089/2015, NA DOTAÇÃO 0RÇAMENTÁRIA Nº 02.080 - 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 15.452.0008.1023/15.452
.0008.1024/15.452.0008.1029 - ELEMENTO DE DESPESA: 44905199 - OBRAS E INSTALAÇÕES.
VIGÊNCIA: até 16/10/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 
00054/2020 - 17.03.20 - LINK ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - R$ 2.092.625,38.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 08:30 horas do dia 30 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gás de cozinha 
recarga 13 kg - GLP e água mineral diversas, mediante entrega diária conforme solicitação periódica, 
destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 06/07; 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) 99308-7720. Edital: http://www.baiadatraicao.pb.gov.br/portal-da-transparencia ou 
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 17 de Março de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, às 10:00 horas do dia 03 de abril de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICÍPIO DE 
BARRA DE SÃO MIGUEL - 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 
e das 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3358-1005. 
E-mail: pm.barradesaomiguelpb@hotmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.pb.gov.br ou www.
tce.pb.gov.br. 

Barra de São Miguel - PB, 17 de marçode 2020
CLAUDIA MARIA DA SILVA
Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020
 A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que realizará, às 12h00min do dia 26 de março de 2020, 
a sessão de CONTINUIDADE do Processo Licitatório na modalidade acima indicada, cujo objeto 
é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA 
OS SERVIDORES DE SAÚDE. Os autos do processo e demais documentos pertinentes estarão à 
disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 17 de março de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020
 A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que realizará, às 09h30min do dia 23 de março de 2020, 
a sessão de CONTINUIDADE do Processo Licitatório na modalidade acima indicada, cujo objeto 
é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS. Os autos do processo e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à Avenida 30 de 
Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 17 de março de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO para conhecimento dos interessados que, por razões de ordem administrativa, tendo em 
vista a necessidade de fazer alteração no edital  que a sessão que iria ser realizada no dia 20 de 
março de 2020, às 09:30, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, FICA 
ADIADA para o dia 02/04/2020, as 10h00min.

Boqueirão - PB, 17 de fevereiro de 2020.
CRYSTIANE GOMES BEZERRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da através da Pregoeira Oficial e Equipe de 

Apoio, torna público, para conhecimento dos interessados, que foi ADIADA “SINE DIE” o Pregão 
presencial nº. 020/2020, destinada à AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS. O adiamento 
ocorre em virtude de interesse público. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida com a Comissão 
Permanente de Licitação no endereço: AVENIDA 30 DE ABRIL, 45 - CENTRO - BOQUEIRÃO - PB, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391 2318.

Boqueirão/PB, 17 de fevereiro de 2020.
CRYSTIANE GOMES BEZERRA

Pregoeira.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 13:30 horas 
do dia 31 de Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa especializada no ramo de prestação de serviços mecânicos, elétricos, 
funilaria e socorro mecânico para manutenção de máquinas e veículos da Prefeitura Municipal de 
Bom Sucesso/PB., conforme especificações constante do Anexo I deste edital. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3448-1007. E-mail: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 17 de Março de 2020
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

 Pregoeiro Oficial
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

 AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 15:00 
horas do dia 31 de Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de pessoa física ou jurídica para o fornecimento de hortifrutigranjeiros, destinados 
a merenda escolar e demais secretarias do município de Bom Sucesso/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3448-1007. E-mail: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 17 de Março de 2020
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 11:30 horas 
do dia 31 de Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa para o fornecimento de peças automotivas para suprir as necessidades dos 
veículos e máquinas pesadas da prefeitura e suas secretarias. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. Informações: no 
horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448-1007. 
E-mail: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 17 de Março de 2020
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 09:00 horas 
do dia 31 de Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa do ramo para fornecimento parcelado de Pneus, Câmaras e protetores para 
os diversos veículos e máquinas de propriedade da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 
3.555. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3448-1007. E-mail: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 17 de Março de 2020
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Municipal de Licitação, sediada na Rodovia 
PB 018 - Km 3,5, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Abril de 2020, licitação 
modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de engenharia es-
pecializada 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 especifi-
cações do Projeto Básico anexo I do Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licita@conde.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 16 de Março de 2020
JOSE ELI BERNARDES PORTELA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Instituição Formadora especializada para a prestação de serviço 

técnico especializado e singular, não contínuo, de treinamento e aperfeiçoamento dos profissio-
nais de saúde, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00020/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Conde: Reserva Orçamentária nº 000249 no valor de R$ 19.270,00 (dezenove mil e duzentos e 
setenta reais) na seguinte dotação: Órgão 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 
SAÚDE Subfunção 301 ATENÇÃO BÁSICA Programa 0034 CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS 
Ação 2048 MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO Natureza da Despesa 
3390390000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Fonte 214 TRANSFERÊNCIAS 
FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL Reserva 
Orçamentária de nº 00250 no valor de R$ 5.689,43 (Cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e 
quarenta e três centavos) na seguinte dotação orçamentária: Órgão 21600 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE Função 10 SAÚDE Subfunção 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
Programa 0034 CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL -SUS Ação 2059 MANUT. DAS ATIVIDADES DO 
CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER Natureza da Despesa 3390390000 OUTROS SERV. DE TER. 
PESSOA JURÍDICA Fonte 214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL Reserva Orçamentária de nº 00251 no valor de R$ 
1.468,24 (Hum mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos) na seguinte 
dotação orçamentária: Órgão 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 SAÚDE 
Subfunção 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Programa 0034 CIDAE UNIDA 
E SAUDÁVEL - SUS Ação 2932 MANUT DAS ATIV DA SAÚDE EM ATENÇÃO DOMICILIAR 0 
SAD Natureza da Despesa 3390390000 OUTROS SERV DE TER PESSOA JURÍDICA Fonte 214 
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 
FEDERAL Reserva Orçamentária de nº 00252 no valor de R$ 1.835,30 ( Hum mil, oitocentos e 
trinta e cinco reais e trinta centavos )na seguinte dotação orçamentária: Órgão 21600 SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 SAÚDE Subfunção 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E 
AMBULATORIAL Programa 0034 CIDAE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS Ação 2055 MANUT DAS ATIV 
DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL Natureza da Despesa 3390390000 OUTROS SERV 
DE TER PESSOA JURÍDICA Fonte 214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL Reserva Orçamentária de nº 00253 no valor 
de R$ 1.101,18 (Hum mil, cento e um reais e dezoito centavos) na seguinte dotação orçamentária: 
Órgão 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 SAÚDE Subfunção 301 ATENÇÃO 
BASICA Programa 0034 CIDAE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS Ação 2051 MANUT DAS ATIV DO 
NÚCLEO DE ASSIST SAÚDE FAMILIAR Natureza da Despesa 3390390000 OUTROS SERV DE 
TER PESSOA JURÍDICA Fonte 214 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFÊNCIA DE IMPOS-
TOS -SAÚDE Reserva Orçamentária de nº 00254 no valor de R$ 33.035,40 (Trinta e três mil, trinta 
e cinco reais e quarenta centavos)na seguinte dotação orçamentária: Órgão 21600 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE Função 10 SAÚDE Subfunção 301 ATENÇÃO BASICA Programa 0034 
CIDAE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS Ação 2053 MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE 
SAÚDE Natureza da Despesa 3390390000 OUTROS SERV DE TER PESSOA JURÍDICA Fonte 211 
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFÊNCIA DE IMPOSTOS -SAÚDE. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde 
e: CT Nº 00076/2020 - 09.03.20 - CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 - R$ 62.390,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2020, 
que objetiva: Contratação de Psicologia Credenciada a Polícia Federal visando a aplicação e ava-
liação psicológica para porte de armamento letal de uso da Guarda Civil Municipal; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Sérgio Vieira de Carvalho - R$ 4.960,00.

Conde - PB, 13 de Março de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO nº IN00020/2019. OBJETO: Contratação de Instituição Formadora especializada 

para a prestação de serviço técnico especializado e singular, não contínuo, de treinamento e aper-
feiçoamento dos profissionais de saúde, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO: Secretária Municipal de Saúde, 
em 06/03/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 00020/2019

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 
00020/2019, que objetiva: Contratação de Instituição Formadora especializada para a prestação 
de serviço técnico especializado e singular, não contínuo, de treinamento e aperfeiçoamento dos 
profissionais de saúde, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 
01036222411 - R$ 62.390,00.

Conde - PB, 06 de março de 2020
RENATA MARTINS DOMINGOS
Secretária Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00012/2020. OBJETO: Contratação de Psicologia 

Credenciada a Polícia Federal visando a aplicaçãod e avaliação psicológica para porte de arma-
mento letal de uso da Guarda Civil Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Gabinete da Prefeita. RATIFICAÇÃO: 
Prefeita, em 13/03/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Psicologia Credenciada a Polícia Federal visando a aplicação de ava-

liação psicológica para porte de armamento letal de uso da Guarda Civil Municipal. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Conde Reserva Orçamentária nº 00269 no valor de R$ 4.960,00 (Quatro mil, novecentos e 
sessenta reais) na seguinte dotação orçamentária: Órgão: 20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO; Função: 04 ADINISTRAÇÃO; Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL; Pro-
grama: 0011 CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE; Ação: 2012 MANUT. DAS 
ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; Natureza da Despesa: 3390360000 OUTROS 
SERVIÇOS  DETERC. PESSOA FÍSICA; Fonte: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até 
02/04/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00086/2020 - 
13.03.20 - Sérgio Vieira de Carvalho - R$ 4.960,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 
31 de Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação 
de veículos diversos, destinados a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2013. Informações: no 
horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99342-
2582. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 16 de Março de 2020
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:30 horas do dia 01 de 
Abril de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
alimentos (peixes), destinados a distribuição gratuita a população carente deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 
004/2013. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 99342-2582. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 16 de Março de 2020
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:00 horas do dia 30 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE INSTRUTOR DE MÚSICA. 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 001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306-1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 
Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 17 de Março de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA FOPAG. 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 001/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas e 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306-1057. E-mail: 
cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 17 de Março de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:30 horas do dia 31 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR. 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 001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306-1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital: 
http://www.coxixola.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 17 de Março de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 001/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO Torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial, sediada na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, CEP: 58.350.000 – Caldas 
Brandão/PB, às 10:00 horas do dia 31 de Março de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, Com o objetivo de: Eventual Aquisição De AIimentos Destinados À Doação 
A População Carente; Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e suas alterações posteriores. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Caldas Brandão, 17 de Março de 2020
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO – PB
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo Nº. TP. 02201/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Congo – PB/ 
Joaquim Quirino da Silva Júnior. Contratado: TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
- ME (CNPJ: 24.004.753/0001-33). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIA PÚBLICA URBANA 
NO MUNICÍPIO DE CONGO- PB (CONTRATO DE REPASSE Nº 1052938-84). Valor Global: R$ 
222.767,70 (duzentos e vinte e dois mil setecentos e sessenta e sete reais e setenta centavos). 
Recursos Financeiros: Convênio com o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL e 
recursos próprios a título de contrapartida. Tomada de Preços nº 00002/2020. Fundamento Legal: 
Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: Até 16 de setembro de 2020. Data da 
Assinatura: 16/03/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO – PB
EXTRATO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONGO, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e conforme o que consta no Processo Licitatório nº. 00006/2020, resolve 
HOMOLOGAR o referido certame, na modalidade Tomada de Preços nº. 00002/2020, destinado a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO, EM VIA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONGO- PB (CONTRATO 
DE REPASSE Nº 1052938-84), ato contínuo, ADJUDICAR o objeto licitado em favor da empresa 
vencedora TITANIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME - CNPJ 24.004.753/0001-33, no 
valor global de R$ 222.767,70 (duzentos e vinte e dois mil setecentos e sessenta e sete reais e 
setenta centavos). Dê ciência aos interessados e determino que seja lavrado o respectivo Contrato 
Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Congo – PB, 16/03/20. 
JOAQUIM QUIRINO DA SILVA JÚNIOR

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 00008/2019 PARTES: STTP 

/ VINCY OLIVEIRA FIGUEIREDO. OBJETO DO ADITIVO: ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE VA-
LOR, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS DA INEXIGIBILIDADE 
00002/2019/STTP, COM FULCRO NO ART 65, INCISO I ALÍNEA B, § 1º DA LEI 8666/93. ASSINAM: 
FELIX ARAUO NETO / VINCY OLIVEIRA FIGUEIREDO. ASSINATURA: 02/03/2020.FELIX ARAUJO 
NETO/Superintendente - STTP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 00021/2019 PARTES: STTP 

/ ITALO CESAR MARIZ GALVÃO. OBJETO DO ADITIVO: ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE VA-
LOR, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS DA INEXIGIBILIDADE 
00007/2019/STTP, COM FULCRO NO ART 65, INCISO I ALÍNEA B, § 1º DA LEI 8666/93. ASSINAM: 
FELIX ARAUO NETO / ITALO CESAR MARIZ GALVÃO. ASSINATURA: 02/03/2020.FELIX ARAUJO 
NETO/Superintendente - STTP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE Nº 00159/2019 PARTES: STTP 

/ THIAGO DE SÁ FERREIRA. OBJETO DO ADITIVO: ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE VALOR, 
MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS DA INEXIGIBILIDADE 
00023/2019/STTP, COM FULCRO NO ART 65, INCISO I ALÍNEA B, § 1º DA LEI 8666/93. ASSINAM: 
FELIX ARAUO NETO / THIAGO DE SÁ FERREIRA. ASSINATURA: 02/03/2020.FELIX ARAUJO 
NETO/Superintendente - STTP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 
01 de Abril de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais 
de limpeza diversos, destinados a esta Prefeitura e ao Fundo municipal de Saúde deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 004/2013. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 99342-2582. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 17 de Março de 2020
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA

Pregoeira Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:30 horas do dia 01 de Abril de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços 
médicos de psiquiatria, dermatologia, ginecologia e pediatria para atender as necessidades da 
Policlínica desta cidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 17 de Março de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:00 horas do dia 01 de Abril de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de 
hortifrutigranjeiros. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.
br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 17 de Março de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 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: Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios diversos - perecíveis e não perecíveis -, destinados à Merenda Escolar, 
mediante requisição diária e periódica, para a Secretaria de Educação deste Município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE ANTONIO FILHO - R$ 126.461,50; 
JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 - R$ 1.687,00; PARAIBA COMERCIO E 
SERVICOS EM GERAL EIRELI - R$ 10.635,00.

Duas Estradas - PB, 17 de Março de 2020
JOYCE RENALLY FELIX NUNES

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada: 

Pavimentação em Paralelepípedos em diversas Ruas de Duas Estradas, referente ao Contrato 
nº 1013615-68. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2019. ADITAMENTO: Dar 
continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Duas Estradas e: CT Nº 00029/2019 - PolyefeConstrucoes, Limpeza e ConservacaoEireli - 2º 
Aditivo - prorroga o prazo por mais 6 meses. ASSINATURA: 17.03.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: Contratação de uma Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para 
empreitada por menor preço global: Cobertura de Quadra Poliesportiva Municipal Francisco dos 
Santos, localizada neste Município. LICITANTES HABILITADOS: CONSTRUTORA E SERVICOS 
EXCLUSIVA EIRELI; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI. . LICITANTE INABILITA-
DO: CICERO DOS SANTOS CALIXTO – motivo: não atendeu ao item 8.2.3 do Edital. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a 
sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 30/03/2020, 
às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3265-1030. E-mail: prefeitura-
deduasestradas.pb@gmail.com. 

Duas Estradas - PB, 16 de Março de 2020
LUIS CARLOS MALAQUIAS DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de Cons-
trução de uma praça na cidade de Damião. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo 
valor total da contratação: BSR LOCADORA DE VEÍCULO EIRELI - Valor: R$ 168.432,01. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3635-1013. E-mail: damiaoprefeitura@gmail.com. 

Damião - PB, 17 de Março de 2020
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB

AVISO DE CONVOCAÇÃO 2º COLOCADO
PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2020

O Município de Esperança/PB, através de seu Pregoeiro, torna público aos interessados, e 
em especial aos participantes do Pregão Presencial nº 001/2020, conforme sessão ocorrida no 
dia 06/02/2020, que, tendo em vista que as empresas vencedoras dos itens11, 16, 17 e 28, não 
compareceram para assinatura do contrato dentro do prazo consignado em convocaçãopublicada 
na edição do dia21/02/2020, pág. 28 do Diário Oficial do Estado da Paraíba e Quinzenário do mu-
nicípio, edição de 21/02/2020. A empresa PARAIBA COMERCIO E SERVIÇOS GERAL EIRELI ME 
– CNPJ 19.594.219/0001-94 e AERLISON CABRAL DE LIMA – ME – CNPJ 16.417.577/0001-33não 
manifestaramqualquer intenção de fazê-lo, ficando, portanto, diante da omissão, caracterizado o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 
Amparado na Legislação ficam convocadas as empresa classificadaem 2º lugar para os referidos 
itens, já devidamente habilitada nos autos, para comparecer a sala de licitações do Município dia 
23/03/2020 às 09h, e manifestar seu interesse de contratar os itens remanescentes. Caso não 
aceite será convocadoo terceiro classificado e assim sucessivamente até a conclusão do processo. 
Informações Tel. (83)3361-2801. 

Esperança, 17 de Março de 2020 
Juvencio Rodrigues Neto

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 EXTRATO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020
 1.0 - DO OBJETIVO
Aquisição parcelada de pneus, câmara de ar e protetores destinados a manutençãoda frota de 

veículos e máquinas deste municipio.
 2.0 - DA DOTAÇÃO
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da dotação:
Recursos Próprios do Município de Esperança:
xxx
 3.0 - DO PRAZO
O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características, e que 

admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado 
a partir da emissão do Pedido de Compra:

 Entrega: 5 (cinco) dias
 4.0 - DO REAJUSTE
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para casos previstos no Art. 

65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação 

que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, 
mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

5.0 - DO RESULTADO
Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação:
RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI - Valor: R$ 408.020,00.

 Esperança - PB, 17 de Março de 2020.
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2020, que objetiva: Aquisição parcelada 
de pneus, câmara de ar e protetores destinados a manutençãoda frota de veículos e máquinas 
deste municipio; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RONALDO 
BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI - R$ 408.020,00.

Esperança - PB, 17 de Março de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2020, que objetiva: Aquisição 
parcelada de pneus, câmara de ar e protetores destinados a manutençãoda frota de veículos e 
máquinas deste municipio; ADJUDICO o seu objeto a: RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA 
SILVA EIRELI - R$ 408.020,00.

Esperança - PB, 17 de Março de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 EXTRATO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020
 1.0 - DO OBJETIVO
Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com 

aplicação de Peças Genuínas e/ou originais, com mão de obra na Frota de máquinas da Prefeitura 
Municipal de Esperança/PB.

 2.0 - DA DOTAÇÃO
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da dotação:
Recursos Próprios do Município de Esperança:
02.011-SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
02011.15.122.2001.2045 - MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 001
02.012-SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
02012.20.122.2001.2051 - MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 001
 3.0 - DO PRAZO
O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características, e que 

admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado 
a partir da assinatura do Contrato:

  Início: 3 (três) dias
Conclusão: 10 (dez) meses
 4.0 - DO REAJUSTE
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para casos previstos no Art. 

65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação 

que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, 
mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

 5.0 - DO RESULTADO
Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação:
GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - Valor: R$ 359.049,31.

 Esperança - PB, 17 de Março de 2020.
 JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2020, que objetiva: Contratação 
de Empresa Especializada nos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com aplicação de 
Peças Genuínas e/ou originais, com mão de obra na Frota de máquinas da Prefeitura Municipal de 
Esperança/PB; ADJUDICO o seu objeto a: GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - R$ 359.049,31.

Esperança - PB, 17 de Março de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2020, que objetiva: Contratação de 
Empresa Especializada nos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com aplicação de 
Peças Genuínas e/ou originais, com mão de obra na Frota de máquinas da Prefeitura Municipal de 
Esperança/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GB COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA EPP - R$ 359.049,31.

Esperança - PB, 17 de Março de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
REF: TOMADA DE PREÇOS 06.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 04 (quatro) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 424/2019 datado de 08/10/2019 e com término de vigência em 08/02/2020, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para Pavimentação e Recapeamento asfáltico em diversas ruas do município, conforme Contratos 
de Repasse nº 1037.885.54/2017, 1039.537-05/2017 e 866523/2018 - MCIDADES.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA – CNPJ: 09.323.098/0001-92- JOSÉ 
DE ARIMATÉA ROCHA

JUSTIFICATIVA: Em decorrência de atrasos no crédito de recursos dos contratos de repasse 
que tratam este contrato de execução, ficou prejudicada a conclusão do objeto no prazo inicial-
mente contratado.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 05/02/2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 09/06/2020 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para serviços de mão de obra em solda elétrica e outros em veículos pesados da 
Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ALEXANDRE BEZERRA COSTA - R$ 249.000,00.

Guarabira - PB, 10 de Março de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00038/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
no ramo pertinente para os serviços de reposição de pavimento em paralelepípedos em diversas 
áreas do município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LUCIANO 
DOS SANTOS SILVA - R$ 40.940,00.

Guarabira - PB, 11 de Março de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais de Construção diversos para melhor atender as necessidades da Administração 
Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EDILEUZA OLI-
VEIRA DA SILVA - R$ 125.507,60; HUMBERTO LIMA DA SILVA - R$ 110.474,90; TARCISIO COPPI 
BORGES - R$ 169.871,75.

Guarabira - PB, 11 de Março de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 17.2017.
OBJETO: A prorrogação por mais 10 (dez) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 76/2017 datado de 02/03/2017 e com término de vigência em 02.03.2018, 
ao Primeiro Termo de Aditivo vigente até 03/03/2019 e ao Segundo Aditivo de Prazo com vigência 
até 04/03/2020, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a execução dos serviços de 
Locações de 12 (doze) máquinas copiadoras por mês destinadas a atender as necessidades de 
diversas Secretarias Municipais, sendo que uma nova máquina foi adquirida através de aditivo 
para atender a STTRANS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 02.914.690/0001-10- LUIZ 
VALTER COUTINHO ALMEIDA

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: 03/03/2020.
VIGÊNCIA NOVO ADITIVO: 31/12/2020.
VALOR ADITIVADO: R$ 42.900,00 (Quarenta e Dois Mil e Novecentos Reais) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

IN00017/2020
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 
IN00017/2020, que objetiva a Disponibilização de serviços profissionais de advocacia de natureza 
contínua a Contratante, no âmbito judicial e administrativo, através de Advogado(s) sob a responsa-
bilidade e supervisão da Contratada, mediante remuneração, com o fim de defender os interesses 
e direitos da Contratante, mediante propositura ou defesa de ações judiciais e de procedimentos 
administrativos, até última instância, judicial ou administrativa, período compreendido de março 
até Dezembro de 2020. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS – CNPJ nº 11.663.900/0001-35, R$ 
50.000,00 – Cinquenta Mil Reais.

Guarabira - PB, 05 de Março de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Disponibilização de serviços profissionais de advocacia de natureza contínua a 
Contratante, no âmbito judicial e administrativo, através de Advogado(s) sob a responsabilidade e 
supervisão da Contratada, mediante remuneração, com o fim de defender os interesses e direitos 
da Contratante, mediante propositura ou defesa de ações judiciais e de procedimentos adminis-
trativos, até última instância, judicial ou administrativa. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00017/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 03.00 - 04.122.1002.2005 
- 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e JOHNSON ABRANTES 
- SOCIEDADE DE ADVOGADOS – CNPJ: 11.663.900/0001-35 - CT Nº 00204/2020 – 05.03.2020 
- R$ 50.000,00 – Cinquenta Mil Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para a execução dos serviços de Pintura 
na Sede da Secretaria Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00006/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento 
vigente 2020 – 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e MAURÍCIO 
MUNIZ DOS SANTOS FILHO - R$ 8.000,00 – Oito Mil Reais - CT Nº 00207/2020 – 09.03.2020.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00006/2020

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 DP00006/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinente para a execução dos serviços de Pintura 
na Sede da Secretaria Municipal de Saúde; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: MAURÍCIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO - R$ 8.000,00 – Oito Mil Reais.

Guarabira - PB, 09 de março de 2020.
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2020.
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 14h30min, do dia 31 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parcelas de 
Móveis diversos para melhor atender as demandas administrativas no exercício 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 su-
pracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 17 de Março de 2020.
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica junto 
as Unidades Básicas de Saúde, CAPS’S, CAP’S AD, SAMU e a Farmácia Básica do Município de 
Guarabira/PB, exercício de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2020. DO-
TAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 3.3.90.32.01 - Material para 
Distribuição gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATAN-
TES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00156/2020 - 02.03.20 - FARMAGUEDES 
COM. DE PROD. FARMAC. MÉD. E HOSPITALARES LTDA - R$ 28.096,00; CT Nº 00157/2020 - 
02.03.20 - ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT - R$ 
53.331,80; CT Nº 00158/2020 - 02.03.20 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 66.682,50; CT 
Nº 00159/2020 - 02.03.20 - R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 
112.230,00; CT Nº 00160/2020 - 02.03.20 - A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA - R$ 229.279,20; CT Nº 00161/2020 - 02.03.20 - PANORAMA COM. DE 
PRODUTOS MÉD. E FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 119.316,40; CT Nº 00162/2020 - 02.03.20 - 
PHOSPODONT LTDA - R$ 22.237,60; CT Nº 00163/2020 - 02.03.20 - PHARMAPLUS LTDA - R$ 
55.870,80; CT Nº 00164/2020 - 02.03.20 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE ME-
DICAMENTOS LTDA - R$ 200.312,00; CT Nº 00165/2020 - 02.03.20 - CIRÚRGICA MONTEBELLO 
LTDA - R$ 197.034,10; CT Nº 00166/2020 - 02.03.20 - DROGAFONTE LTDA - R$ 436.647,00; CT 
Nº 00167/2020 - 02.03.20 - SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR 
LTDA - R$ 13.163,50.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2020.
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 10h30min, do dia 31 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Materiais de Construção (Madeireira) para melhor atender as necessidades 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, 17 de Março de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMUNICADO 

A Prefeitura do Município de Guarabira/PB, através de sua Comissão de Licitação / Pregoeiro, vem 
por meio deste, COMUNICAR a V. Sa. que com referência ao  Pregão Presencial nº 00030/2020, que 
objetiva: Aquisições parceladas de Materiais Elétricos para manutenção e do melhor funcionamento 
dos diversos setores da Administração, ficam desde já CONVOCADOS os primeiros colocados 
do presente processo licitatório para apresentação das amostras dentro do prazo estipulado em 
edital (Entrega: 2 (dois) dias para cada pedido) para entrega e em ata de sessão pública, a qual foi 
disponibilizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, nesta mesma data.

2 – DA ENTREGA DE AMOSTRAS:
 2.1 – A empresa classificada em primeiro lugar encaminhará as amostras para analise e clas-

sificação. As amostras deverão vir identificadas com o número da licitação, cada item respectivo, 
identificação da empresa licitante e com a apresentação da marca claramente indicada, igual à 
cotada na proposta, sob pena de desclassificação, se não apresentado.

2.2 – A análise das amostras será efetuada pela comissão designada através de Portaria 
Municipal.

2.3 – A adjudicação do Certame está condicionada a aprovação da amostra.
2.4 – As amostras serão avaliadas por Comissão especial.
2.5 – A(s) amostra(s) entregue(s) não serão subtraídas do montante a ser adquirido e ficará 

à disposição do contratante, para posterior conferência da entrega definitiva dos materiais, se o 
item for aprovado.

2.6 – O produto DEVERÁ ESTAR no ato da entrega, em conformidade com as amostras apre-
sentadas para análise.

2.7 – As amostras não constituem parte dos quantitativos totais solicitados para o item e não 
serão devolvidas às licitantes, tendo em vista sua utilização para análise da compatibilidade do 
produto cotado com as especificações técnicas solicitadas.

2.8 – Havendo divergência entre a amostra apresentada e as exigências mínimas contidas no 
TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, a licitante terá suas amostras desclassificadas, sendo convo-
cado o segundo colocado e assim sucessivamente, até que seja declarado um vencedor para o item.

2.9 – Caso a amostra da primeira colocada de algum item não seja aprovada nos testes, a se-
gunda colocada será convocada pelo pregoeiro para apresentar suas amostras e negociação até as 
18h00min (dezoito horas) do dia útil posterior à convocação, e o mesmo ocorrendo sucessivamente 
com as demais licitantes no caso de reprovação.

Guarabira, 16 de março de 2020.
  ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública Nº. 001/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que estará realizando às 09h30min no dia 08 de abril de 
2020, a abertura do edital de Chamada Pública nº 001/2020, para Aquisição de gêneros alimentí-
cios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais 
constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares para 
atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Gurjão, Rua 
Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba, no horário de expediente. Outras informações 
pelo e-mail: cplgurjaopb@gmail.com.

Gurjão, 17 de março de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de coletas de no-

tícias gerais e atos institucionais, pertencentes ao Município de Igaracy e seus órgão vinculados. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00006/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Igaracy: 03.000 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 04 122 
1002 2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 032 3390.39 
00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 
00017/2020 - 17.03.20 - ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES 07289354494 - R$ 11.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Abril de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
em construção civil para, execução de reforma e ampliação dos PSFs localizados nas Comunida-
des Tabocas e Serra Velha, Zona Rural de Itatuba-PE. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398-1020. E-
-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 17 de Março de 2020
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL ITATUBA

COMUNICADO-CONTINUIDADE DOS TRABALHOS – FASE ABERTURA DAS PROPOSTAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº00009/2020

O Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, convoca os interessados para dar prosseguimento aos tra-
balhos – FASE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - referente ao PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 0009-2020, que objetiva: Fornecimento GENEROS ALIMENTICIOS para o Município, mediante 
solicitação e entrega parcelada, em atendimento as demandas operacionais deste município. Cuja 
sessão pública será realizada no dia 20 de Março de 2020, as 10h00min, no mesmo local anterior-
mente divulgado. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 17 de Março de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

RATIFICO E HOMOLOGO, nos termos do art. 25, inciso III, c/c o “caput” do art. 26, ambos da 
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, a situação de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
00007/2020, para a contratação, através da empresa artístico-musical exclusivo ALISON DE SOUZA 
LEITE, cadastrada no CNPJ n° 29.526.569/0001-77, do Grupo Musical BANDA FORRÓ BOM 1ª e 
DEDÉ MORAL. Para animar  a festa de São José no povoado de Várzea Redonda, no dia 19 de 
Março de 2020, no valor global de R$8.100,00 (oito mil e cem reais), a serem pagos de forma à 
combinar, conforme constar do respectivo contrato de prestação de serviços.

Ibiara-PB, 17 de março de 2020.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 00007/2020
Assunto: CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS E/OU ARTISTAS DE RENOMES PARA 

ANIMAR A FESTA DE SÃO JOSÉ NO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA NO DIA 19 DE MARÇO 
DE 2020. 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 00007/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DO GRUPO: BANDA FORRÓ 1ª e DEDÉ MORAL,  para animar  a 

festa de São José no povoado de Várzea Redonda no dia 19 de Março de 2020.
FUNDAMENTO JURÍDICO: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO: 17/03/2020, pelo Exmo. Sr. Prefeito FRANCISCO NENI-

VALDO DE SOUSA
CONTRATADA: ALISSON DE SOUZA LEITE
VALOR GLOBAL: R$ 8.100,00 (oito mil e cem reias).  
FORMA DE PAGAMENTO: A combinar, de acordo com Contrato de Prestação de Serviços 

Artístico-Musicais.
                  Ibiara - PB, 17 de Março de 2020.

VICENTE LUCAS XAVIER RIBEIRO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
OBJETO: Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralele-

pípedos das Ruas: Mizael Lustosa Ribeiro e Avenida José Alves Camboim na sede do município 
de Imaculada. Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação: MENDONCA 
E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - Valor: R$ 310.880,78. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua 
Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 

Imaculada - PB, 17 de março de 2020.
GLEITON CARMO SILVESTRE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09019/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09011/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2019/031352
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

DE MANUTENÇÃO (INSUMOS), DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS 
E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09011/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011,  
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA-EPP 
CNPJ: 26.503.796/0001-99 FONE/FAX: (31) 2524-0010. END.: RUA PORTO, Nº. 59-BAIRRO 
SANTA CRUZ INDUSTRIAL-CONTAGEM-MG CEP: 32.340-590.  EMAIL: vendas@eficilux.com.br

ELÉTRICO
LOTE 22 PARTICIPAÇÃO EXCLUIVA ME/EPP

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.
Lâmpada Led Com-
pacta Milho Econômica 
23W

500

R$ 18,93
(Dezoito reais 
e noventa e 

três centavos).

R$ 9.465,00 (Nove 
mil, quatrocentos 

e sessenta e cinco 
reais).

MARCA: IMPORTADO
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 9.465,00 (Nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais).

LOTE 56 PARTICIPAÇÃO EXCLUIVA ME/EPP

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.
Luminária Led Luz De 
Emergência 30 Leds Bi-
volt recarregável

300
R$ 12,10

(Doze reais e 
dez centavos).

R$ 3.630,00 (Três 
mil, seiscentos e 

trinta reais).

MARCA: LUZ SOLLAR
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 3.630,00 (Três mil, seiscentos e trinta reais).

LOTE 19 PARTICIPAÇÃO EXCLUIVA ME/EPP

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL



1 Unid. Refletor LED 50W bivolt 50

R$ 39,34
(Trinta e nove 
reais e trinta e 
quatro centa-

vos).

R$ 1.967,00 (Um 
mil, novecentos e 
sessenta e sete 

reais).

2 Unid. Refletor LED 100W bivolt 100

R$ 74,10 
(Setenta e qua-
tro reais e dez 

centavos).

R$ 7.410,00 (Sete 
mil, quatrocentos e 

dez reais).

3 Unid. Refletor LED 150W bivolt 200

R$ 144,60 
(Cento e qua-
renta e quatro 
reais e sessen-
ta centavos).

R$ 28.920,00 (Vinte 
e oito mil, novecen-
tos e vinte reais).

4 Unid. Refletor LED 200W bivolt 300

R$ 158,90 
(Cento e 

cinquenta e oito 
reais e noventa 

centavos).

R$ 47.670,00 (Qua-
renta e sete mil, 

seiscentos e setenta 
reais).

5 Unid. Refletor LED 300W bivolt 300

R$ 246,77 
(Duzentos e 
quarenta e 
seis reais e 

setenta e sete 
centavos).

R$ 74.031,00 (Se-
tenta e quatro mil e 
trinta e um reais).

MARCA: POWER
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 159.998,00 (Cento e cinquenta e nove mil, novecentos e 
noventa e oito reais).
VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 173.093,00 (Cento e setenta e três mil e noventa e três reais).

        João Pessoa, 13 de março de 2020.
Edilma da Costa Freire 

Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09021/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09011/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2019/031352
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

DE MANUTENÇÃO (INSUMOS), DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS 
E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09011/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011,  
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: JSB DISTRIBUIDORA EIRELI – ME CNPJ: 16.693.935/0001-30 FONE/FAX: (83) 
98884-5835 END.: RUA ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, Nº 80, MANGABEIRA – JOÃO PESSOA/
PB CEP: 58.056-010 EMAIL: jsb.dist@gmail.com

ELÉTRICO
LOTE 08 PARTICIPAÇÃO EXCLUIVA ME/EPP

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Bobina Cabo Coaxial Condutor Aço 
Cobreado. (Bobina: 100 m) 5

R$ 76,98
(Setenta e 
seis reais e 

noventa e oito 
centavos).

R$ 384,90 (Trezen-
tos e oitenta e quatro 

reais e noventa 
centavos).

MARCA: FOXLUX
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 384,90 (Trezentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos).

LOTE 25 PARTICIPAÇÃO EXCLUIVA ME/EPP

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid. Lâmpada LED Super 
Bulbo 30w E27 Bivolt 100

R$ 27,71
(Vinte e sete reais 

e setenta e um 
centavos).

R$ 2.771,00 (Dois mil, 
setecentos e setenta e 

um reais).

MARCA: BLUMENAU
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 2.771,00 (Dois mil, setecentos e setenta e um reais).

LOTE 40 PARTICIPAÇÃO EXCLUIVA ME/EPP

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid. Conjunto de Tomada 
Antena para TV Branco 50

R$ 4,89
(Quatro reais e 
oitenta e nove 

centavos).

R$ 244,50 (Duzentos e 
quarenta e quatro reais 
e cinquenta centavos).

MARCA: PLUZIE
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 244,50 (Duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta 
centavos).

LOTE 41 PARTICIPAÇÃO EXCLUIVA ME/EPP

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid. Tomada Sobrepor 4 
Pinos Telebrás RJ11 50

R$ 9,80
(Nove reais e 
oitenta centa-

vos).

R$ 490,00 (Quatrocen-
tos e noventa reais).

MARCA: PLUZIE
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 490,00 (Quatrocentos e noventa reais).
VALOR TOTAL DOS LOTES R$ 3.890,40 (Três mil, oitocentos e noventa reais e quarenta 

centavos).

João Pessoa, 13 de março de 2020.
.Edilma da Costa Freire 

Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09011/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09011/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2019/031352
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

DE MANUTENÇÃO (INSUMOS), DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS 
E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09011/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011,  
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO CNPJ: 29.314.271/0001-01 FONE/FAX: (83) 
3066-4756/99976-7863 END.: RUA NATALÍCIA RAMOS VIEIRA, 82ª- JARDIM PAULISTANO-
-CAMPINA GRANDE/PB CEP: 58.415-170 EMAIL: fasemateletrico@outlook.com

ELÉTRICO
LOTE 07 AMPLA CONCORRÊNCIA

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Metro
Cabo Flex 0,6/1 KV - 
HEPR 90°C - 120 mm² 
(cores: variadas)

400

R$ 48.55 
(Quarenta e 
oito reais e 
cinquenta e 
cinco centa-

vos).

R$ 19.420,00 (Deze-
nove mil, quatrocen-

tos e vinte reais).

2 Metro

Cabo Flex 0,6/1 KV - 
HEPR 90°C - 50 mm² 
(cores: variadas)

800 R$ 20,75 
(Vinte reais e 
setenta e cin-
co centavos).

R$ 16.600,00 (Dezes-
seis mil e seiscentos 

reais).

3
Metro

Cabo Flex 0,6/1 KV - 
HEPR 90°C - 70 mm²
 (cores: variadas)

800

R$ 28,81 (Vin-
te oito reais e 
oitenta e um 
centavos).

R$ 23.048,00
(Vinte e três mil e 

quarenta e oito reais).

4
Metro

Cabo Flex 0,6/1 KV - 
HEPR 90°C - 10 mm² 
(cores: variadas) 

10.000

R$ 4,50 
(Quatro reais 
e cinquenta 
centavos).

R$ 45.000,00 
(Quarenta e cinco mil 

reais).

5 Metro

Cabo Flex 0,6/1 KV - 
HEPR 90°C - 16 mm² 
(cores: variadas) 

5.000
R$ 6,20 (Seis 
reais e vinte 
centavos).

R$ 31.000,00 (Trinta 
e um mil reais).

6 Metro

Cabo Flex 0,6/1 KV - 
HEPR 90°C - 25 mm²
 (cores: variadas) 1.000

R$ 11,55 
(Onze reais e 
cinquenta e 
cinco centa-

vos).

R$ 11.550,00 (Onze 
mil, quinhentos e 
cinquenta reais).

7
Metro

Cabo Flex 0,6/1 KV - 
HEPR 90°C - 35 mm²
 (cores: variadas)

1.000

R$ 16,75 
(Dezesseis 

reais e setenta 
e cinco centa-

vos).

R$ 16.750,00 (Dezes-
seis mil, setecentos e 

cinquenta reais).

MARCA: MEGATRON
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 163.368,00 (Cento e sessenta e três mil, trezentos e ses-
senta e oito reais).

LOTE 11 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Peça Fio paralelo 2x1,5 – 
branco (100 metros) 5

R$ 69,00 
(Sessenta e nove 

reais).

R$ 345,00 (Trezentos e 
quarenta e cinco reais).

2 Peça

Fio paralelo 2x2,5-
-branco (100 me-
tros)

100

R$ 126,50 (Cento 
e vinte e seis 

reais e cinquenta 
centavos).

R$ 12.650,00 (Doze 
mil, seiscentos e 
cinquenta reais).

MARCA: MEGATRON
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 12.995,00 (Doze mil, novecentos e noventa e cinco reais).

LOTE 24 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO /
 DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid. Lâmpada fluores-
cente 20 w 1.000

R$ 4,33 
(Quatro reais e trin-
ta e três centavos).

R$ 4.330,00 (Quatro 
mil, trezentos e trinta 

reais).

2 Unid.
Lâmpada fluores-
cente 40 w 2.000

R$ 4,33 
(Quatro reais e trin-
ta e três centavos).

R$ 8.660,00 (Oito 
mil, seiscentos e 
sessenta reais).

MARCA: MEGACAMPOS
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 12.990,00 (Doze mil, novecentos e noventa  reais).

LOTE 32 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid. Conjunto Placa 4x2 Com 
1 Interruptores Simples 500

R$ 2,70 
(Dois reais 
e setenta 
centavos).

R$ 1.350,00 (Um mil, 
trezentos e cinquenta 

reais).

2

Unid.

Conjunto Placa 4x2 Com 
2 Interruptores Simples 250

R$ 3,50 
(Três reais 
e cinquenta 
centavos).

R$ 875,00 (Oitocentos 
e setenta e cinco reais).

3
Unid.

Conjunto Placa 4x2 Com 
3 Interruptores Simples 500

R$ 1,56 (Um 
real e cin-

quenta e seis 
centavos).

R$ 780,00
(Setecentos e oitenta 

reais).

4
Unid.

Conjunto Placa 4x2 Com 
1 Interruptores Simples + 
1 Tomada simples 10A

100

R$ 3,75 (Três 
reais e seten-

ta e cinco 
centavos).

R$ 375,00 (Trezentos e 
setenta e cinco reais).

5 Unid.

Conjunto Placa 4x2 Com 
2 Interruptores Simples + 
1 Tomada simples 10A

100

R$ 4,40 
(Quatro reais 
e quarenta 
centavos).

R$ 440,00 (Quatrocen-
tos e quarenta reais).

MARCA: ILUMI
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 3.820,00 (Três mil, oitocentos e vinte reais).

LOTE 33 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid. Extensão Tripla 2p+t 
5 Metros 200 R$ 11,00 

(Onze reais).
R$ 2.200,00 (Dois mil e 

duzentos reais).

2 Unid. Filtro de linha de 5 
entradas 100

R$ 19,50 
(Dezenove re-
ais e cinquenta 

centavos).

R$ 1.950,00 (Um mil, nove-
centos e cinquenta reais).

3 Unid. Aterramento eletrô-
nico 50

R$ 15,68 
(Quinze reais e 
sessenta e oito 

centavos).

R$ 784,00 (Setecentos e 
oitenta e quatro reais).

MARCA: ILUMI
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 4.934,00 (Nove mil, novecentos e trinta e quatro reais).

LOTE 35 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid. Luminária de sobrepor 
hermética 2x32W. 300

R$ 56,66 
(Cinquenta 
e seis reais 
e sessenta 

e seis centa-
vos).

R$ 16.998,00 (Dezes-
seis mil, novecentos e 
noventa e oito reais).

MARCA: BLUMENAU
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 16.998,00 (Dezesseis mil, novecentos e noventa e oito reais).

LOTE 43 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO /
 DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid. Conector parafuso 
fendido bronze 50mm 50

R$ 7,90 
(Sete reais 
e noventa 
centavos).

R$ 395,00 (Trezentos e 
noventa e cinco reais).

MARCA: INTELLI
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 395,00 (Trezentos e noventa e cinco reais).

LOTE 46 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid. Conector Split-Bolt 
25mm 100

R$ 3,25 
(Três reais e 
vinte e cinco 
centavos).

R$ 325,00 (Trezentos e 
vinte e cinco reais).

2 Unid.
Conector Split-Bolt 
50mm 100

R$ 6,75 
(Seis reais e 

setenta e cinco 
centavos).

R$ 675,00 (Seiscentos 
e setenta e cinco reais).

3 Unid.
Conector Split-Bolt 
70mm 100

R$ 9,78 
(Nove reais e 
setenta e oito 

centavos).

R$ 978,00 (Novecentos 
e setenta e oito reais).

4 Unid. Conector Split-Bolt 
95mm 100

R$ 13,40 
(Treze reais 
e quarenta 
centavos).

R$ 1.340,00 (Um mil, 
trezentos e quarenta 

reais).

5 Unid.
Conector Split-Bolt 
120mm 100

R$ 16,00 
(Dezesseis 

reais).

R$ 1.600,00 (Um mil e 
seiscentos reais).

6 Unid.
Conector Split-Bolt 
240mm 100

R$ 36,65 
(Trinta e seis 
reais e ses-

senta e cinco 
centavos).

R$ 3.665,00 (Três mil, 
seiscentos e sessenta 

e cinco reais).

MARCA: INTELI
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 8.583,00 (Oito mil, quinhentos e oitenta e três reais).

LOTE 53 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.

Canaleta com ade-
sivo em PVC - na 
cor branca (20 x 12 
x 2 mts)

2.500

R$ 5,30 
(Cinco re-
ais e trinta 
centavos).

R$ 13.250,00 (Treze mil, 
duzentos e cinquenta 

reais).

2 Unid.

Canaleta em PVC 
sistema x (20 x 10 
x 2 mts)

1.000
R$ 4,00 
(Quatro 
reais).

R$ 4.000,00 (Quatro mil 
reais).

3 Unid.

Canaleta pvc aberta 
30x30x2000 mm . 
(Cores:  branca e 
cinza)

500

R$ 15,70 
(Quinze 
reais e 
setenta 

centavos).

R$ 7.850,00 (Sete mil, oito-
centos e cinquenta reais).

4 Unid.

Canaleta pvc aberta 
30x50x2000 mm . 
(Cores:  branca e 
cinza)

500

R$ 17,80 
(Dezessete 

reais e 
oitenta 

centavos).

R$ 8.900,00 (Oito mil e 
novecentos reais).

5 Unid.

Canaleta pvc aberta 
50x50x2000 mm .
 (Cores: branca e 
cinza)

500
R$ 12,00 

(Doze 
reais).

R$ 6.000,00 (Seis mil 
reais).

MARCA: ILUMI
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais).

LOTE 55 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID.
PRODUTO / 

DISCRIMINAÇÃO
QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.
Calha para lâmpada flu-
orescente 
2x40 w branca chapa

1.000
R$ 11,00 

(Onze reais).
R$ 11.000,00 (Onze 

mil reais).

2
Unid.

Calha para lâmpada fluo-
rescente de 
2x 20 W branca chapa

500
R$ 9,00 

(Nove reais).

R$ 4.500,00 (Quatro 
mil e quinhentos 

reais).

3
Unid.

Ca lha s imples  para 
lâmpada fluorescente 
1x20branca chapa

500
R$ 7,00 

(Sete reais).
R$ 3.500,00 (Três mil 
e quinhentos reais).

4 Unid.
Calha simples para lâm-
pada fluorescente 1x40 
branca chapa

500
R$ 10,00 

(Dez reais).
R$ 5.000,00 (Cinco 

mil reais).

MARCA: BLUMENAU
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais).

LOTE 58 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid. Porta starter com Ra-
bicho 500

R$ 0,96 
(Noventa e 
seis centa-

vos).

R$ 480,00 (Qua-
trocentos e oitenta 

reais).

MARCA: DECORLUZ
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais).

LOTE 59 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid. Luminaria Street Light 
100W 30

R$ 166,60
(Cento e 

sessenta e 
seis reais 

e sessenta 
centavos).

R$ 4.998,00 (Quatro 
mil, novecentos e 

noventa e oito reais).

MARCA: BLUMENAU
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 4.998,00 (Quatro mil, novecentos e noventa e oito reais).

LOTE 61 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO /
 DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.
Cabeçote para eletrodu-
toaluminiode 1”
Marca: CMR

50

R$ 4,02 
(Quatro 

reais e dois 
centavos).

R$ 201,00 (Duzentos 
e um reais).

2 Unid.

Cabeçote para eletrodu-
toaluminio de 1” ½
Marca: CMR

50

R$ 5,48 
(Cinco reais 
e quarenta 

e oito centa-
vos).

R$ 274,00 (Duzentos 
e setenta e quatro 

reais).

3 Unid.
Condulete alumínio sem 
rosca tipo "E" de 3/4"
Marca: WETZEL

20 R$ 8,00 
(Oito reais).

R$ 160,00 (Cento e 
sessenta reais).

4 Unid.
Condulete alumínio sem 
rosca tipo "E" de 1/2"
Marca: WETZEL

20

R$ 6,94 
(Seis reais 
e noventa 
e quatro 

centavos).

R$ 138,80 (Cento e 
trinta e oito reais e 
oitenta centavos).

5 Unid.
Condulete alumínio sem 
rosca tipo "E" de 1"
Marca: WETZEL 20

R$ 9,99
(Nove reais 
e noventa e 
nove centa-

vos).

R$ 199,80 (Cento e 
noventa e nove reais 
e oitenta centavos).

6 Unid.
Condulete alumínio sem 
rosca tipo "C" de 1"
Marca: WETZEL

20

R$ 9,74 
(Nove reais 
e setenta 
e quatro 

centavos).

R$ 194,80 (Cento 
e noventa e quatro 

reais e oitenta 
centavos).

7 Unid.
Condulete alumínio sem 
rosca tipo "C" de 1/2"
Marca: WETZEL 20

R$ 6,66 
(Seis reais e 
sessenta e 
seis centa-

vos).

R$ 133,20 (Cento 
trinta e três reais e 

vinte centavos).

8 Unid.
Condulete alumínio sem 
rosca tipo "C" de 3/4"
Marca: WETZEL 20

R$ 4,25
(Quatro reais 
e vinte e cin-
co centavos).

R$ 85,00 (Oitenta e 
cinco reais).

9 Unid.
Condulete alumínio sem 
rosca tipo "X" de 1"
Marca: WETZEL 20

R$ 10,00 
(Dez reais).

R$ 200,00 (Duzentos 
reais).

10 Unid.
Condulete alumínio sem 
rosca tipo "X" de 1/2"
Marca: WETZEL 20

R$ 9,00 
(Nove reais).

R$ 180,00 (Cento e 
oitenta reais).

11 Unid.
Condulete alumínio sem 
rosca tipo "X" de 3/4"
Marca: WETZEL 20

R$ 4,47 
(Quatro reais 
e quarenta e 
sete centa-

vos).

R$ 89,40 (Oitenta e 
nove reais e quarenta 

centavos).

12 Unid.
Condulete alumínio sem 
rosca tipo "X" de 2"
Marca: WETZEL 20

R$ 29,00 
(Vinte e nove 

reais).
R$ 580,00 (Quinhen-
tos e oitenta reais).

13 Unid.
Condulete alumínio sem 
rosca tipo "X" de 1.1/2"
Marca: WETZEL 20

R$ 28,00 
(Vinte e oito 

reais).
R$ 560,00 (Quinhen-
tos e sessenta reais).

14 Unid.
Condulete alumínio sem 
rosca tipo "T" de 1"
Marca: WETZEL 20

R$ 11,60 
(Onze reais 
e sessenta 
centavos).

R$ 232,00 (Duzentos 
e trinta e dois reais).

15 Unid.
Condulete alumínio sem 
rosca tipo "T" de 1/2"
Marca: WETZEL 20

R$ 8,55 
(Oito reais e 
cinquenta e 
cinco centa-

vos).

R$ 171,00 (Cento e 
setenta e um reais).

16 Unid.
Condulete alumínio sem 
rosca tipo "T" de 3/4"
Marca: WETZEL

20
R$ 8,90 

(Oito reais 
e noventa 
centavos).

R$ 178,00 (Cento e 
setenta e oito reais).

17 Unid.
Condulete alumínio sem 
rosca tipo "T" de 2"
Marca: WETZEL

20
R$ 33,00 

(Trinta e três 
reais).

R$ 660,00 (Seiscen-
tos e sessenta reais).

18 Unid.
Eletroduto Galvanizado 
Leve ¾”
Marca: ZETONI

30
R$ 10,20 

(Dez reais e 
vinte centa-

vos).

R$ 306,00 (Trezentos 
e seis reais).

19 Unid.
Eletroduto Galvanizado 
Leve 1”
Marca: ZETONI

30
R$ 19,18 

(Dezenove re-
ais e dezoito 
centavos).

R$ 575,40 (Quinhen-
tos e setenta e cinco 

reais e quarenta 
centavos).

VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 5.118,40 (Cinco mil, cento e dezoito reais e quarenta 
centavos).

LOTE 66 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO /
 DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.
Boia de Nível Eletrônica
 (Chave de boia) 15A de 
250 v .220w

200

R$ 25,88 
(Vinte e 

cinco reais e 
oitenta e oito 

centavos).

R$ 5.176,00 (Cinco 
mil, cento e setenta e 

seis reais).

2 Unid.

Boia de Nível Eletrônica
(Chave de boia) 25A de 
250 v. 220w

200 R$ 35,00 
(Trinta e cinco 

reais).

R$ 7.000,00 (Sete mil 
reais).

MARCA: SOPRANO
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 12.176,00 (Doze mil, cento e setenta e seis reais).

LOTE 70 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid. Extensor para Telefone 
10mt RJ11 2 Vias Liso 20 R$ 12,00 

(Doze reais).
R$ 240,00 (Duzentos 

e quarenta reais).

MARCA: INTERNID
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais).

LOTE 72 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.
Hastede aterramento 1,5 
mt com conector
Marca: OLIVO

30 R$ 13,00 
(Treze reais).

R$ 390,00 (Trezentos 
e noventa reais).

2 Unid.

Hastede aterramento 2,4 
mt com conector
Marca: OLIVO

30 R$ 19,12 
(Dezenove 

reais e doze 
centavos).

R$ 573,60 (Qui-
nhentos e setenta e 
três reais e setenta 

centavos).

3 Unid.

Para raio polimérico de 
distribuição 15 KV 10KA
Marca: POLI

50

R$ 148,80 
(Cento e qua-
renta e oito 

reais e oitenta 
centavos).

R$ 7.440,00 (Sete 
mil, quatrocentos e 

quarenta reais).

VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 8.403,60 (Oito mil, quatrocentos e três reais e sessenta 
centavos).

LOTE 74 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.
Campainha de Prato 
(Escola) 95DB A 1MIN. 
110/220V

50
R$ 180,00 

(Cento e oi-
tenta reais).

R$ 9.000,00 (Nove 
mil reais).

MARCA: DANVAL
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 9.000,00 (Nove mil reais).

LOTE 78 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.
Conector Derivação 
Perfurante Cdp 240-
240

100
R$ 29,00 

(Vinte e nove 
reais).

R$ 2.900,00 (Dois mil 
e novecentos reais).

2 Unid. Conector GTDU 3/8” 100
R$ 8,69 

(Oito reais e 
sessenta e 
nove centa-

vos).

R$ 869,00 (Oitocen-
tos e sessenta e nove 

reais).

MARCA: INTELLI
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 3.769,00 (Três mil, setecentos e sessenta e nove reais).

LOTE 79 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.
Parafuso galvanizado 
máquina cabeça qua-
drada 16 x 300mm

20

R$ 5,50 
(Cinco reais 
e cinquenta 
centavos).

R$ 110,00 (Cento e 
dez reais).

MARCA: OLIVO
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 110,00 (Cento e dez reais).

LOTE 80 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.
Quadro Embutir com 
Barramento trifásico 
+ geral 34 disjuntores

30
R$ 230,00 

(Duzentos e 
trinta reais).

R$ 6.900,00 (Seis mil 
e novecentos reais).

2 Unid.

Quadro Embutir com 
Barramento trifásico 
+ geral 12 disjuntores, 
com barramento

50 R$ 98,00 
(Noventa e 
oito reais).

R$ 4.900,00 (Quatro 
mil e novecentos 

reais).

3 Unid.

Quadro Embutir com 
Barramento trifásico 
+ geral 18 disjuntores, 
com barramento

30 R$ 131,00 
(Cento e trinta 
e um reais).

R$ 3.930,00 (Três 
mil, novecentos e 

trinta reais).

4 Unid.

Quadro Embutir com 
Barramento trifásico 
+ geral 24 disjuntores, 
com barramento

30

R$ 185,00 
(Cento e oi-
tenta e cinco 

reais).

R$ 5.550,00 (Cinco 
mil, quinhentos e 
cinquenta reais).

5 Unid.

Caixa de Distribuição 
de Embutir para 18/24 
Disjuntores com Bar-
ramento

20
R$ 178,80 
(Cento e 

setenta e oito 
reais e oitenta 

centavos).

R$ 3.576,00
 (Três mil, quinhentos 

e setenta e seis 
reais).

MARCA: MORATORI
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 24.856,00 (Vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e 
seis reais).
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LOTE 81 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.

kit barramento trifá-
sico - din, 34 disjun-
tores, 150a, com 
neutro+terra

20
R$ 320,00 

(Trezentos e 
vinte reais).

R$ 6.400,00
(Seis mil e quatro-

centos reais).

2 Unid.

kit barramento trifá-
sico - din, 24 disjun-
tores, 150a, com 
neutro+terra

40 R$ 280,00 
(Duzentos e 

oitenta reais).

R$ 11.200,00 (Onze 
mil e duzentos reais).

3 Unid.

kit barramento trifá-
sico - din, 28 disjun-
tores, 150a, com 
neutro+terra

40
R$ 155,00 
(Cento e 

cinquenta e 
cinco reais).

R$ 6.200,00 (Seis mil 
e duzentos reais).

4 Unid.

kit barramento trifá-
sico - din, 16 disjun-
tores, 150a, com 
neutro+terra

70

R$ 60,87 
Sessenta 

reais e oitenta 
e sete centa-

vos).

R$ 4.260,90 (Quatro 
mil, duzentos e ses-

senta reais e noventa 
centavos).

MARCA: MORATORI
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 28.060,90 (Vinte e oito mil, sessenta reais e noventa 
centavos).
VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 385.294,90 (Trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e 

noventa e quatro reais e noventa centavos).

João Pessoa, 12 de março de 2020.
Edilma da Costa Freire 

Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE ANULAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71001/2020

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A ADMINISTRAÇÃO 
DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNI-
CÍPIO DE JOÃO PESSOA – PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, FINANCIADO COM 
RECURSOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR (BR-L 1421), FIRMADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Secretaria do Gabinete do Prefeito de João 
Pessoa, comunica aos interessados que, em consonância com a Lei Federal nº10.520/2002 e co-
marts.nº 38 c/c nº 39 do Decreto 10.024/2019, ANULA o certame de Pregão Eletrônico nº 71001/2020, 
conforme razões expostas no Memorando nº 09/2020 – CEL/UEP.

João Pessoa, 16 de março de 2020.
Lucélio Cartaxo Pires de Sá

Cargo:  Secretário Chefe de Gabinete do Município de João Pessoa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33004/2020

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro Oficial da Secretaria de Planeja-
mento, constituído através do Decreto n.º 9.308/2019, torna público que fará realizar a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 33004/2020, por meio da utilização de recursos de tecnologia da 
informação – INTERNET, pelo modo de disputa ABERTO, do TIPO MENOR PREÇO, com Recursos 
Próprio, a ser realizada no dia 31/03/2020, às 09:00 horas (horário de Brasília), tendo como objeto 
é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA, RA-
PARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES 
NAS COZINHAS COMUNITÁRIAS EM JOÃO PESSOA. A cópia do Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no portal da transparência, através do portal transparência da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa ou, em último caso, na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 
1.777, Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, no horário das 08:00 às 17:00h, podendo 
ser adquirida mediante a entrega de 1(um) DVD ou Pen drive. Qualquer informação será prestada 
no local e horário acima citado.

João Pessoa, 17 de março de 2020.
EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES

Pregoeiro - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação, na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP de nº 09013/2020, realizada no dia 17 de março de 2020, às 09h00, que teve como objeto,  
aquisição de vestuário destinado aos alunos, técnicos e coordenadores que participarão da RO-
BOCUP Portugal e do Campeonato Mundial de Robótica na França, foi declarada FRACASSADA, 
nos termos da Ata da Sessão Pública constante do processo administrativo sob o nº 2019/120978.

João Pessoa, 17 de março de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09012/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09011/2020  PROCESSO ADM. Nº. 2019/031352
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

DE MANUTENÇÃO (INSUMOS), DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS 
E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09011/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011,  
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: RP DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP CNPJ: 70.097.282/0001-72 
FONE/FAX: (83) 3335-1155/3335-4980 END.: R. Juscelino Kubistcheck, 679, Cruzeiro, Campina 
Grande/PB EMAIL: rpconstrular@hotmail.com

ELÉTRICO
LOTE 02 PARTICIPAÇÃO EXCLUIVA ME/EPP

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid. Bucha terminal de alumí-
nio para eletroduto de ¾ 100

R$ 0,70 
(Setenta 

centavos).

R$ 70,00 (Setenta 
reais).

2 Unid. Bucha terminal de alumí-
nio para eletroduto de 1” 100 R$ 0,94 

(Noventa 
e quatro 

centavos).

R$ 94,00 (Noventa e 
quatro reais).

3
Unid.

Bucha terminal de alu-
mínio para eletroduto 
de 1” ½

100

R$ 1,91 (Um 
real e no-

venta e um 
centavos).

R$ 191,00
(Cento e noventa e um 

reais).

MARCA: INCA
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 355,00 (Trezentos e cinquenta e cinco reais).

LOTE 04 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid
Armação secundária 
1x1 estribo galvanizada 
a fogo pesada 5 mm

50 R$ 10,00 
(Dez reais).

R$ 500,00 (Quinhentos 
reais).

MARCA: REX

VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 500,00 (Quinhentos reais).

LOTE 10 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Peça
Cabo PP F lex íve l 
3x2,5mm. Peça com 
100 m

30

R$ 276,65 
(Duzentos 
e setenta e 
seis reais e 
sessenta e 
cinco centa-

vos).

R$ 8.299,50 (Oito mil, 
duzentos e noventa e 
nove reais e cinquenta 

centavos).

2

Peça

Cabo PP F lex íve l 
3x4,0mm. Peça com 
100 m

05

R$ 392,70 
(Trezentos 
e noventa 

e dois reais 
e setenta 
centavos).

R$ 1.963,50 (Um mil, 
novecentos e sessenta 
e três reais e cinquenta 

centavos).

3 Peça
Cabo PP F lex íve l 
3x6,0mm. Peça com 
100 m

05

R$ 874,30 
(Oitocentos 
e setenta 
e quatro 

reais e trinta 
centavos).

R$ 4.371,50 (Quatro 
mil, trezentos e setenta 
e um reais e cinquenta 

centavos).

4 Peça
Cabo PP F lex íve l 
(4x2,5mm)- 750V
Peça com 100 m

10

R$ 400,25 
(Quatrocen-
tos reais e 

vinte e cinco 
centavos).

R$ 4.002,50 (Quatro 
mil, dois reais e cin-
quenta centavos).

MARCA: INDUSFLEX
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 18.637,00 (Dezoito mil, seiscentos e trinta e sete reais).

LOTE 16 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.
Disjuntor DR 100 
Tripolar
Marca: MECTRONIC

15
R$ 110,00 

(Cento e dez 
reais).

R$ 1.650,00 (Um mil, 
seiscentos e cinquenta 

reais).

2

Unid.

Disjuntor DR 25 Tri-
polar
Marca: OUROLUX

25

R$ 58,70 
(Cinquenta 

e oito reais e 
setenta reais).

R$ 1.467,50 (Um 
mil, quatrocentos e 

sessenta e sete reais e 
cinquenta centavos).

3
Unid.

Disjuntor DR 40 Tri-
polar
Marca: OUROLUX

50

R$ 63,70 
(Sessenta 
e três reais 
e setenta 
centavos).

R$ 3.185,00
(Três mil, cento e oiten-

ta e cinco reais).

4
Unid.

Disjuntor DR 63 Tri-
polar
Marca: OUROLUX

50

R$ 63,70 
(Sessenta 
e três reais 
e setenta 
centavos).

R$ 3.185,00
(Três mil, cento e oiten-

ta e cinco reais).

5 Unid.

Disjuntor DR 80 Tri-
polar
Marca: MECTRONIC

25

R$ 110,30 
(Cento e dez 
reais e trinta 
centavos).

R$ 2.757,50 (Dois mil, 
setecentos e cinquenta 
e sete reais e cinquenta 

centavos).

VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 12.245,00 (Doze mil, duzentos e quarenta e cinco reais).

LOTE 17 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / DIS-
CRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.
Disjuntor Termomag-
nético unipolar 6 A
Marca: OUROLUX

120

R$ 6,25
(Seis reais e 
vinte e cinco 
centavos).

R$ 750,00 (Setecentos 
e cinquenta reais).

2 Unid.

Disjuntor Termomag-
nético tripolar 20 A
Marca: OUROLUX

120

R$ 27,50
(Vinte e 

sete reais e 
cinquenta 
centavos).

R$ 3.300,00 (Três mil e 
trezentos reais).

3 Unid.

Disjuntor Termomag-
nético 125
Marca: MECTRONIC

30
R$ 65,00

(Sessenta e 
cinco reais).

R$ 1.950,00 (Um mil, 
novecentos e cinquenta 

reais).

4 Unid.
Disjuntor Termomag-
nético 225
Marca: OUROLUX

10

R$ 350,00
(Trezentos 
e cinquenta 

reais).

R$ 3.500,00
 (Três mil e quinhentos 

reais).

VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 9.500,00 (Nove mil e quinhentos reais).

LOTE 18 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.
Disjuntor tripolar 100 
amperes
Marca: MECTRONIC

50

R$ 81,81 
(Oitenta e 
um reais e 

oitenta e um 
centavos).

R$ 4.090,50 (Quatro 
mil, noventa reais e 

cinquenta centavos).

2 Unid.

Disjuntor tripolar 30 
amperes
Marca: MECTRONIC

30
R$ 27,55 

(Vinte e sete 
reais e cin-

quenta e cinco 
centavos).

R$ 826,50 (Oitocentos 
e vinte e seis reais e 
cinquenta centavos).

3 Unid.

Disjuntor tripolar 40 
amperes
Marca: MECTRONIC

50 R$ 29,00 
(Vinte e nove 

reais).

R$ 1.450,00 (Um 
mil, quatrocentos e 
cinquenta reais).

4 Unid.
Disjuntor tripolar 50 
amperes
Marca: OUROLUX

50

R$ 29,30 
(Vinte e nove 
reais e trinta 
centavos).

R$ 1.465,00 (Um mil, 
quatrocentos e sessen-

ta e cinco reais).

5 Unid.

Disjuntor tripolar 60 
amperes
Marca: OUROLUX

30
R$ 29,30 

(Vinte e nove 
reais e trinta 
centavos).

R$ 879,00 (Oitocen-
tos e setenta e nove 

reais).

6 Unid.

Disjuntor tripolar 70 
amperes
Marca: MECTRONIC

20

R$ 40,95 
(Quarenta 
reais e no-

venta e cinco 
centavos).

R$ 819,00 (Oitocentos 
e dezenove reais).

VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 9.530,00 (Nove mil, quinhentos e trinta reais).

LOTE 21 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid. Lâmpada Led Par30 
12w E27 Branco Frio 50

R$ 17,10 
(Dezessete 
reais e dez 
centavos).

R$ 855,00 (Oitocentos e 
cinquenta e cinco reais).

MARCA: AVANT
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 855,00 (Oitocentos e cinquenta e cinco reais).

LOTE 26 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.
Lâmpada Par Led Di-
croica Spot 5w Luz 
Branco Frio E27 Bivolt

100

R$ 9,20 
(Nove 

reais e vinte 
centavos).

R$ 920,00 (Novecentos 
e vinte reais).

MARCA: AVANT
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 920,00 (Novecentos e vinte reais).

LOTE 28 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO /
 DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid. Lâmpada mista de 
160 w 100

R$ 12,83 
(Doze reais 
e oitenta e 
três centa-

vos).

R$ 1.283,00 (Um mil, 
duzentos e oitenta e três 

reais).

MARCA: OUROLUX
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 1.283,00 (Um mil, duzentos e oitenta e três reais).

LOTE 29 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.

Lâmpada de vapor 
metálico 400W base 
E40 50

R$ 27,40
(Vinte e 

sete reais 
e quarenta 
centavos).

R$ 1.370,00 (Hum mil, 
trezentos e setenta 

reais).

2 Unid.
Lâmpada de vapor 
metálico 250W base 
E40

50

R$ 25,50
(Vinte e 

cinco reais 
e cinquenta 
centavos).

R$ 1.275,00 (Um mil, 
duzentos e setenta e 

cinco reais).

MARCA: AVANT
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 2.645,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais).

LOTE 36 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid. Placa cega 2x4 300

R$ 1,50 
(Um real e 
cinquenta 
centavos).

R$ 450,00 (Quatrocentos 
e cinquenta reais).

2 Unid. Placa cega 4x4 150 R$ 1,15 
(Um real 
e quinze 

centavos).

R$ 172,50 (Cento e 
setenta e dois reais e 
cinquenta centavos).

3 Unid.
Suporte para Placa 
4x2 500

R$ 1,25 
(Um real e 

vinte e cinco 
centavos).

R$ 625,00 (Seiscentos e 
vinte e cinco reais).

4 Unid. Suporte para Placa 
4x4 100

R$ 3,50 
(Três reais 
e cinquenta 
centavos).

R$ 350,00 (Trezentos e 
cinquenta reais).

5 Unid.
Caixa de embutir 4x2 
retangular 100 R$ 1,00

(Um real). R$ 100,00 (Cem reais).

6 Unid.
Caixa de embutir 4x4 
retangular 50

R$ 1,15 
(Um real 
e quinze 

centavos).

R$ 57,50 (Cinquenta e 
sete reais e cinquenta 

centavos).

MARCA: REMAZI
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 1.755,00 (Um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais).

LOTE 39 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.

Conjunto caixa com 
1 tomada 2P+T 10A 
branco (externo) – sis-
tema X

2.500

R$ 4,30 
(Quatro 

reais e trinta 
centavos).

R$ 10.750,00 (Dez mil, 
setecentos e cinquenta 

reais).

2 Unid.

Conjunto caixa com 
1 tomada 2P+T 20A 
branco (externo) – sis-
tema X

150
R$ 1,68 

(Um real e 
sessenta e 
oito centa-

vos).

R$ 252,00 (Duzentos e 
cinquenta e dois reais).

MARCA: ROMAZI
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 11.002,00 (Onze mil e dois reais).

LOTE 45 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID.
PRODUTO / 

DISCRIMINAÇÃO
QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid. Terminal Pré-Isolado 
Tipo Pino4 mm 200

R$ 0,47 
(Quarenta e 
sete centa-

vos).

R$ 94,00 (Noventa e 
quatro reais).

2 Unid. Terminal Pré-Isolado 
Tipo Pino6 mm 100

R$ 0,47 
(Quarenta e 
sete centa-

vos).

R$ 47,00 (Quarenta e 
sete reais).

3 Unid. Terminal Pré-Isolado 
Tipo Pino 2,5 mm 400

R$ 0,25 
(Vinte e 

cinco centa-
vos).

R$ 100,00 (Cem reais).

4 Unid. Terminal Pré-Isolado 
Tipo Pino 10 mm 100

R$ 0,91 
(Noventa e 
um centa-

vos).

R$ 91,00 (Noventa e um 
reais).

5 Unid. Terminal Pré-Isolado 
Tipo Pino 16 mm 50

R$ 1,25 
(Um real e 

vinte e cinco 
centavos).

R$ 62,50 (Sessenta e 
dois reais e cinquenta 

centavos).

6 Unid. Terminal Pré-Isolado 
Tipo Pino 25 mm 50

R$ 1,76 
(Um real e 
setenta e 

seis centa-
vos).

R$ 88,00 (Oitenta e oito 
reais).

7 Unid. Terminal Pré-Isolado 
Tipo Pino 35 mm 50

R$ 2,17 
(Dois reais 

e dezessete 
centavos).

R$ 108,50 (Cento e 
oito reais e cinquenta 

centavos).

MARCA: INTELLI
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 591,00 (Quinhentos e noventa e um reais).

LOTE 49 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid. Terminal bandeira de 
2,5mm 50

R$ 0,62 
(Sessenta e 
dois centa-

vos).

R$ 31,00 (Trinta e um 
reais).

2 Unid. Terminal de com-
pressão 120mm 100

R$ 7,79 
(Sete reais 
e setenta e 
nove centa-

vos).

R$ 779,00 (Setecentos e 
setenta e nove reais).

3 Unid. Terminal de com-
pressão 240mm 100

R$ 22,75 
(Vinte e dois 
reais e se-

tenta e cinco 
centavos).

R$ 2.275,00 (Dois mil, 
duzentos e setenta e 

cinco reais).

4 Unid. Terminal de com-
pressão 95mm 100

R$ 5,55 
(Cinco reais 
e cinquenta 

e cinco 
centavos).

R$ 555,00 (Quinhentos e 
cinquenta e cinco reais).

5 Unid. Terminal de com-
pressão 70mm 100

R$ 4,50 
(Quatro reais 
e cinquenta 
centavos).

R$ 450,00 (Quatrocen-
tos e cinquenta reais).

6 Unid. Terminal Olhal para 
cabo 10,0 mm 1.000

R$ 0,80 
(Oitenta 

centavos).

R$ 800,00 (Oitocentos 
reais).

7 Unid. Terminal Olhal para 
cabo 16,0 mm 1.000

R$ 1,39 
(Um real e 

trinta e nove 
centavos).

R$ 1.390,00 (Um mil, 
trezentos e noventa 

reais).

8 Unid.
Terminal Olhal para 
cabo 2,5 mm 1.000

R$ 0,29 
(Vinte e nove 

centavos).

R$ 290,00 (Duzentos e 
noventa reais).

9 Unid.
Terminal Olhal para 
cabo 4,0 mm 1.000

R$ 0,29 
(Vinte e nove 

centavos)

R$ 290,00 (Duzentos e 
noventa reais).

10 Unid.
Terminal Olhal para 
cabo 6,0 mm 1.000

R$ 0,33 
(Trinta e três 
centavos).

R$ 330,00 (Trezentos e 
trinta reais).

MARCA: INTELLI
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 7.190,00 (Sete mil, cento e noventa reais).

LOTE 50 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.
Terminal Pino 

1,5mm - 2,5 mm 
(16 - 14 AWG)

3.000
R$ 0,20

(Vinte centa-
vos).

R$ 600,00 (Seiscentos 
reais).

2 Unid.
Terminal Pino 

4,0mm - 6,0 mm 
(12 - 10 AWG)

1.000

R$ 0,42 
(Quarenta e 
dois centa-

vos).

R$ 420,00 (Quatrocentos e 
vinte reais).

MARCA: INTELLI
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 1.020,00 (Um mil e vinte reais).

LOTE 62 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.

Cabeçote para ele-
troduto PVC de 1”
Marca: T. CAMPI-
NENSE 

50

R$ 2,40
(Dois reais 
e quarenta 
centavos).

R$ 120,00 (Cento e vinte 
reais).

2 Unid.

C abeço te  pa ra 
eletroduto PVC de 
1” ½ 
Marca: T. CAMPI-
NENSE

50 R$ 3,00 
(Três reais).

R$ 150,00 (Cento e cin-
quenta reais).

3 Unid.

C abeço te  pa ra 
eletroduto PVC de 
1” ¼
Marca: T. CAMPI-
NENSE

50 R$ 3,00 
(Três reais).

R$ 150,00 (Cento e cin-
quenta reais).

4 Unid.

Curva PVC 90° elé-
trica rosca 1”
Marca: T. CAMPI-
NENSE

50 R$ 2,00 
(Dois reais). R$ 100,00 (Cem reais).

5 Unid.

Curva PVC 90° elé-
trica rosca 1” ½
Marca: T. CAMPI-
NENSE

50 R$ 5,00 
(Cinco reais).

R$ 250,00 (Duzentos e 
cinquenta reais).

6 Unid.

Elet roduto PVC 
rígido
 ½”
Marca :  INDUS-
PLAST

100

R$ 2,50
(Dois reais 
e cinquenta 
centavos).

R$ 250,00 (Duzentos e 
cinquenta reais).

7 Unid.

Eletroduto PVC rí-
gido ¾”
Marca :  INDUS-
PLAST

100

R$ 3,50 
(Três reais 
e cinquenta 
centavos).

R$ 350,00 (Trezentos e 
cinquenta reais).

8 Unid.

Eletroduto PVC rí-
gido 1”
Marca :  INDUS-
PLAST

100

R$ 4,90 
(Quatro reais 

e noventa 
centavos).

R$ 490,00 (Quatrocentos e 
noventa reais).

9 Unid.

Eletroduto PVC rí-
gido 2”
Marca :  INDUS-
PLAST

50
R$ 18,00 
(Dezoito 
reais).

R$ 900,00 (Novecentos 
reais).

10 Unid.

Luva para eletrodu-
to de pvc ¾
Marca: T. CAMPI-
NENSE

50 R$ 1,00 
(Um real). R$ 50,00 (Cinquenta reais).

11 Unid.

Luva para eletrodu-
to de pvc 1 “ ¼
Marca: T. CAMPI-
NENSE

50

R$ 1,80 
(Um real 
e oitenta 

centavos).

R$ 90,00 (Noventa reais).

12 Unid.

Luva para eletrodu-
to de pvc 1” ½
Marca: T. CAMPI-
NENSE

50 R$ 2,00 
(Dois reais). R$ 100,00 (Cem reais).

13 Unid.

Luva para eletrodu-
to de pvc 2 “
Marca: T. CAMPI-
NENSE

50 R$ 2,00 
(Dois reais). R$ 100,00 (Cem reais).

VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 3.100,00 (Três mil e cem reais).

LOTE 64 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.
Tampa para condu-
lete 1/2” e 3/4” para 
tomada

50

R$ 2,69 
(Dois reais e 
sessenta e 
nove centa-

vos).

R$ 134,50 (Cento e trinta 
e quatro reais e cinquenta 

centavos).

2 Unid.
Tampa para condu-
lete1” para tomada 20 R$ 2,07 

(Dois reais e 
sete centa-

vos).

R$ 41,40 (Quarenta e um 
reais e quarenta centavos).

3 Unid.
Tampa cega para 
condulete1” 20

R$ 3,46 
(Três reais e 
quarenta e 
seis centa-

vos).

R$ 69,20 (Sessenta e nove 
reais e vinte centavos).

4 Unid.
Tampa cega para 
condulete 1/2” e 
3/4”

20
R$ 1,91 

(Um real e 
noventa e um 

centavos).

R$ 38,20 (Trinta e oito reais 
e vinte centavos).

MARCA: WETZEL
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 283,30 (Duzentos e oitenta e três reais e trinta centavos).

LOTE 71 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.
Pino adaptador 
2P + T para to-
madas novas 10A 
110/220V

300
R$ 3,72 

(Três reais e 
setenta e dois 

centavos).

R$ 1.116,00
(Um mil, cento e dezesseis 

reais).

2 Unid.
Plugue macho 2p + 
T 10 A 250v 500 R$ 2,20 

(Dois reais e 
vinte centa-

vos).

R$ 1.100,00 (Um mil e cem 
reais).

3 Unid.
Plugue macho 2p + 
T 20 A 250v 100 R$ 2,10 

(Dois reais e 
dez centavos).

R$ 210,00 (Duzentos e 
dez reais).

4 Unid.
Plugue universal 
2p + T fêmea 10 
A 250v

500
R$ 2,50 

(Dois reais 
e cinquenta 
centavos).

R$ 1.250,00 (Um mil, du-
zentos e cinquenta reais).

5 Unid. T de energia 4 en-
tradas 200

R$ 5,25 
(Cinco reais e 
vinte e cinco 
centavos).

R$ 1.050,00 (Um mil e 
cinquenta reais).

MARCA: PLUZIE
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 4.726,00 (Quatro mil, setecentos e vinte e seis reais).
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LOTE 73 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.

Base para conexão 
fotocélula
M a r c a :  M A P E -
TRON

100
R$ 5,00 
(Cinco 
reais).

R$ 500,00
(Quinhentos reais).

2 Unid.
Relé Falta de Fase
Marca: WEG RELÉ 25

R$ 82,81 
(Oitenta e 

dois reais e 
oitenta e um 
centavos).

R$ 2.070,25 (Dois mil, 
setenta reais e vinte e 

cinco centavos).

3 Unid.

Relé foto eletrônico 
com base
Marca:  QUALI-
TRONIX

50 R$ 14,00 
(Quatorze 

reais).
R$ 700,00 (Setecentos 

reais).

4 Unid.

Rele fotocélula
Marca:  QUALI-
TRONIX 250 R$ 12,00 

(Doze reais).
R$ 3.000,00 (Três mil 

reais).

5 Unid.

Relé Térmico de 
Sobrecarga – Fai-
xa de ajuste (4 – 
6,3A)
Marca: WEG RELÉ

50

R$ 75,88 
(Setenta e 

cinco reais e 
oitenta e oito 
centavos).

R$ 3.794,00 (Três mil, 
setecentos e noventa e 

quatro reais).

6 Unid.
Rele trifásico falta 
de fase
Marca: WEG RELÉ

50
R$ 67,00 

(Sessenta e 
sete reais).

R$ 3.350,00 (Três mil, 
trezentos e cinquenta 

reais).

7 Unid.

Sensor De Pre-
sença Teto (360 
Embutir E Sobre-
por)
Marca:  QUALI-
TRONIX

30
R$ 21,00

(Vinte e um 
reais).

R$ 630,00 (Seiscentos e 
trinta reais).

VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 14.044,25 (Quatorze mil, quarenta e quatro reais e vinte 
e cinco centavos).

LOTE 76 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID.
PRODUTO / 

DISCRIMINAÇÃO
QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid. Manilha sapatilha 20 R$ 10,00 
(Dez reais).

R$ 200,00
(Duzentos reais).

MARCA: LP
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 200,00 (Duzentos reais).
VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 100.381,55 (Cem mil, trezentos e oitenta e um reais e 
cinquenta e cinco centavos).

         João Pessoa, 13 de março de 2020.
Edilma da Costa Freire 

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09017/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09011/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2019/031352
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

DE MANUTENÇÃO (INSUMOS), DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS 
E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09011/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011,  
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA –EPP CNPJ: 07.190.090/0001-70 FONE/FAX: 
(83) 3238-5407. END.: RUA MAURICIO DE ARAÚJO GAMA FILHO, 260-A- LOT. QUADRA MARES 
PORTAL DO SOL- JOÃO PESSOA/PB CEP: 58.046-710.  EMAIL: robsonjp@ig.com.br

ELÉTRICO
LOTE 01 PARTICIPAÇÃO EXCLUIVA ME/EPP

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.

Abraçadeira de nylon 200 
mm x 2,5 .
 Pacote com 100
Marca: FOXLUX

30

R$ 5,60
(Cinco reais 
e sessenta 
centavos).

R$ 168,00 (Cento e 
sessenta e oito reais).

2 Unid.

Abraçadeira de nylon 200 
mm x 3,6 .
Pacote com 100
Marca: FOXLUX

30

R$ 11,50 
(Onze reais 
e cinquenta 
centavos).

R$ 345,00 (Trezentos e 
quarenta e cinco reais).

3
Unid.

Abraçadeira metálica tipo 
D de 1", 
Comparafuso
Marca: SILVANA

350
R$ 0,70 
(Setenta 

centavos).

R$ 245,00
(Duzentos e quarenta e 

cinco reais).

4
Unid.

Abraçadeira metálica tipo 
Dde 1.1/2", 
Comparafuso
Marca: SILVANA

150

R$ 0,96 
(Noventa e 
seis centa-

vos).

R$ 144,00
(Cento e quarenta e 

quatro reais).

5
Unid.

Abraçadeira metálica tipo 
Dde 2.1/2",
Comparafuso
Marca: CEMAR

150

R$ 2,37 
(Dois reais 
e trinta e 

sete centa-
vos).

R$ 355,50
(Trezentos e cinquenta e 
cinco reais e cinquenta 

centavos).

6
Unid.

Abraçadeira metálica tipo 
D de 3/4, 
Comparafuso
Marca: SILVANA

150

R$ 0,62 
(Sessenta e 
dois centa-

vos).

R$ 93,00
(Noventa e três reais).

7 Unid.

B r a ç a d e i r a  P V C 
Roscável20mm ou 1/2"
Marca: PLASNETAL

1.500
R$ 0,30 
(Trinta 

centavos).

R$ 450,00
(Quatrocentos e cin-

quenta reais).

8 Unid.

Braçadeira PVC Roscá-
vel25mm ou 3/4"
Marca: PLASNETAL

1.500

R$ 0,32 
(Trinta e 

dois centa-
vos).

R$ 480,00
(Quatrocentos e oitenta 

reais).

9 Unid.

Abraçadeira tipo “U“ de 
1/2”
Marca: INCA

1.000

R$ 0,25 
(Vinte e 

cinco centa-
vos).

R$ 250,00
(Duzentos e cinquenta 

reais).

10 Unid.
Abraçadeira tipo “U“ de 1”
Marca: INCA 1.000

R$ 0,44 
(Quarenta 
e quatro 

centavos).

R$ 440,00
(Quatrocentos e quaren-

ta reais).

11 Unid.
Abraçadeira tipo “U“ de 2”
Marca: INCA 500 R$ 1,00 

(Um real).
R$ 500,00

(Quinhentos reais).

12 Unid.

Abraçadeira tipo “U“ de 
3/4”
Marca: INCA

2.000
R$ 0,16 

(Dezesseis 
centavos).

R$ 320,00
(Trezentos e vinte reais).

VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 3.790,50 (Três mil, setecentos e noventa reais e cinquenta 
centavos).

LOTE 03 PARTICIPAÇÃO EXCLUIVA ME/EPP

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Pacote
Fixador para Fio Paralelo 
com Prego de Aço Nº 2 
com 20 Unidades

200

R$ 1,99 
(Um real e 
noventa e 

nove centa-
vos).

R$ 398,00 (Trezen-
tos e noventa e oito 

reais).

MARCA: FIXA FORTE
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 398,00 (Trezentos e noventa e oito reais).

LOTE 05 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP 

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid Arruela de alumínio para 
eletroduto de ¾ 100

R$ 0,40 
(Quarenta 
centavos).

R$ 40,00 (Quarenta 
reais).

2 Unid Arruela de alumínio para 
eletroduto de 1” 100

R$ 0,74 
(Setenta 
e quatro 

centavos).

R$ 74,00 (Setenta e 
quatro reais).

MARCA: INCA
VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 114,00 (Cento e quatorze reais).
VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 4.302,50 (Quatro mil, trezentos e dois reais e cinquenta 
centavos).

João Pessoa, 13 de março de 2020.
Edilma da Costa Freire 

Secretária de Educação e Cultura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARA-
LELEPIPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES (SITIO PAU FERRO, MINEIRO E GRAVATÁ), NA 
ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA/PB - RECURSOS PROPRIOS. LICITANTE HABI-
LITADO: TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP. . LICITANTE INABILITADO: GUSTAVO ULISSES 
DA LUZ BARROS, por não atender aos itens: 6.7.3 e 8.2.1. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 27/03/2020, ÀS 09H30MIN HORAS, no mesmo 
local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, no horário das 08h Às 
12h dos dias úteis. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 17 de Março de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARA-
LELEPIPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES, NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE 
LAGOA SECA/PB – RECURSOS PROPRIOS. LICITANTE HABILITADO: TORRES CONSTRUCOES 
LTDA - EPP. . LICITANTE INABILITADO: GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, por não atender 
aos itens: 6.7.3 e 8.2.1. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não ha-
vendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços 
será realizada no dia 27/03/2020, ÀS 10H00MIN, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cícero Faustino 
da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, no horário das 08h Às 12h dos dias úteis. Telefone: (83) 
33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 17 de Março de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 13:00 horas do dia 02 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA MUNIPALIDADE. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h Às 
12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@
gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 17 de Março de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 15:00 horas do dia 02 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h Às 
12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@
gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 17 de Março de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7892/13; Decreto Municipal nº 005/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.
licita@gmail.com . www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 17 de Março de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h Às 
12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@
gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 17 de Março de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 12:00 horas do dia 01 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI 
PARA ATENTER A DEMANDA DO HOSPITAL MINICIPAL E DEMAIS SECRETARIA DE LAGOA 
SECA - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
005/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. 
E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 17 de Março de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h Às 
12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@
gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 17 de Março de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO - RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, através da sua Pregoeira Oficial, torna público 

a todos os interessados que a licitação que conforme publicado no Diário Oficial da Paraíba, pagina 
33, Diário Oficial da União, na pagina 211, ambos do dia 05/03/2020, onde se lê: CARLOS PASSOS 
DA COSTA - ME, leia – se: CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME. 

Lagoa Seca - PB, 17 de Março de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº 014/2020
Pregão Presencial nº 06.004/2020
Ata de Registro de Preços nº 002/2020
O Fundo Municipal de Saúde do município de Lagoa de Dentro – PB | CNPJ: 12.375.571/0001-90, 
RESOLVE registrar o preço ofertado da CF Construtora EIRELI - ME | CNPJ: 14.133.443/0001-65, 
conforme termos a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de preços, para eventual execução do serviço de enge-
nharia, visando a limpeza (desinsetização, desratização, descupinização, limpeza com desinfecção 
de reservatórios e caixas d’água, controle de vetores e endemias, profilaxia e controle, nebulização e 
capina química) e conservação dos prédios das unidades de saúde do município de Lagoa de Dentro 
- PB, a partir da data de sua assinatura, decorrente do Pregão Presencial - SRP nº 06.004/2020, 
com especificações, quantitativos estimados e preços máximos admitidos abaixo discriminados:

ITEM ESPECIFICAÇÃO ÁREA 
TOTAL UNIDADE QUANT. VALOR 

UNiTáRiO (R$)
VALOR 

GLOBAL (R$)

1 Serviço de LIMPEZA e 
CONSERVAÇÃO --- --- --- --- ---

1.1 DESINSETIZAÇÃO 8.269,10 m² Serviço 1 1,68 13.872,24

1.2 DESRATIZAÇÃO 8.269,10 m² Serviço 1 1,96 16.184,28

1.3 DESCUPINIZAÇÃO 8.269,10 m² Serviço 1 1,96 16.184,28

1.4 CONTROLE DE VE-
TORES E ENDEMIAS 8.269,10 m² Serviço 1 1,86 15.413,60

1.5 PROFILAXIA E CON-
TROLE 8.269,10 m² Serviço 1 2,35 19.421,14

1.6 NEBULIZAÇÃO 8.269,10 m² Serviço 1 2,33 19.267,00

1.7 CAPINAÇÃO QUI-
MICA 6.521,60 m² Serviço 1 6,71 43.762,54

1.8

LIMPEZA COM DE-
S I N F E C Ç Ã O  D E 
RESERVATÓRIOS E 
CAIXAS D’ÁGUA

30.500 Litros Serviço 1 0,59 17.908,38

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 162.013,48

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS E VIGÊNCIA 
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de 
sua assinatura, não podendo ser prorrogada. (...) Lagoa de Dentro - PB, 17 de março de 2020.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 12.375.571/0001-90
Eliane Vicente Santiago 

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 
CREDENCIAMENTO/INEXIGIBILIDADE

OBJETO: Contratação de serviço de transporte de passageiros em veículo tipo passeio, pelo 
período de 12 (doze) meses. 
Tendo em vista o cumprimento das exigências editalícias por parte do credenciado que abaixo subs-
crevem, homologo o presente procedimento nos termos do Edital de Credenciamento nº 001/2019. 
E por estarem assim justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo na data abaixo indi-
cada, em 01 (uma) via. 
CREDENCIADOS:
1. JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA - CPF: 575.852.374-72
2. AILTON JACINTO DE MELO - CPF: 056.089.364-77
3. JOÃO VALDAIR FRITAS MACHADO - CPF: 495.746.804-44
4. ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA - CPF: 537.549.057-91
5. ADRIANA RICARDO DA SILVA - CPF: 041.062.314-84
6. JOSEANO DE MELO SILVA - CPF: 022.614.074-16
7. MARINALDO DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 451.311.204-20
8. AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES NETO - CPF: 072.274.034-40
9. JOÃO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 873.540.474-49
10. GLAUCIO TITO BEZERRA - CPF: 382.288.157-00
11. ALEXANDRE DA SILVA SANTOS - CPF: 012.886.844-95
12. ELIONAIS TAVARES DA SILVA - CPF: 840.586.844-53

Mari-PB, 17 de março de 2020
Antônio Gomes da Silva 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
construção de unidade escolar com 4 (quatro) salas de aula no Município de Paulista/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 17 de Março de 2020
AUDENORA DUTRA DE ALMEIDA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 31 de Março 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de equipamento de 
climatização do tipo (Ar Condicionado Split), destinado a secretaria de Educação do Município de 
Paulista/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
009/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. 

Paulista - PB, 17 de Março de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:30 horas do dia 31 de Março de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de mobiliários de sala 
de aula, destinado a secretaria de Educação do Município de Paulista/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 009/09; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34451011. E-mail: paulis-
talicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 17 de Março de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2020, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Materiais de Expediente e Didáticos para atendimento das demandas da Administração Municipal até 
dezembro de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MAURÍLIO 
DE ALMEIDA MENDES - R$ 214.725,85.

Pilõezinhos - PB, 17 de Março de 2020
MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2020, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Gêneros Alimentícios diversos para melhor atender as necessidades da Merenda Escolar como 
também das demandas da Administração Municipal até dezembro de 2020; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: ADDAN ALEXANDRINO - ME - R$ 238.066,60.

Pilõezinhos - PB, 12 de Março de 2020
MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Frutas e Verduras diversas para melhor atender as necessidades da Administração Municipal no 
exercício de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADDAN 
ALEXANDRINO - ME - R$ 142.830,00.

Pilõezinhos - PB, 17 de Março de 2020
MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Alvino de Moura, 56 – Centro – Pilõezinhos/PB - PB, às 08h30min, do dia 31 de Março de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Peixes para 
distribuição com a população carente do município por ocasião da Semana Santa 2020. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
04/2010. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Email: administracao@piloezinhos.pb.gov.br. Telefone: (083) 3627 1040.
Pilõezinhos – PB, 17 de Março de 2020.

JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
Pregoeiro

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Alvino de Moura, 56 – Centro – Pilõezinhos/PB - PB, às 15h30min, do dia 01 de abril de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
Carnes para melhor atender as necessidades da Merenda Escolar como também das demandas 
da Administração Municipal até dezembro de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2010. Informações: no ho-
rário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: administracao@
piloezinhos.pb.gov.br. Telefone: (083) 3627 1040.

Pilõezinhos – PB, 17 de março de 2020.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

Prefeitura municipal de Pedra Branca 
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº 00018/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de oficina descentralizada e prestação 
dos serviços de capacitações e treinamentos para os serviços municipais da secretaria de saúde 
do município de pedra branca-PB.
Vencedora: JANILDA MARIA PEREIRA NEVES-ME – CNPJ nº CNPJ nº 33.538.504/0001-19, com 
o valor global de R$ 106.986,00 (cento e seis mil novecentos e oitenta e seis). 
Resolve: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei nº 8.666/93 e lei 
10.520/02, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR.

Pedra Branca-PB, 16 de Março de 2020
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito 

Prefeitura municipal de Pedra Branca  
Aviso de Resultado de Julgamento

Pregão nº 00015/2020
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado de 
julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00015/2020, com objeto 
serviços de exames por imagem. Tem como vencedoras As empresas: VALE IMAGEM CLINICA 
DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME –, com o valor global de R$ 276.024,00 (duzentos 
e setenta e seis mil e vinte e quatro reais), e a empresa LUCENA E CABRAL MÉDICOS ASSO-
CIADOS LTDA, com o valor global de 202.780,00 (duzentos e dois mil setecentos e oitenta reais). 

Pedra Branca-PB, 17 de Março de 2020
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 14:30 horas do dia 30 de março de 2020, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Peixes, Tipo POSTA 
DE CORVINA, para serem distribuídos na ocasião da semana santa com famílias carentes deste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. Edital: http://www.pirpirituba.pb.gov.br/ 
ou www.tce.pb.gov.br. 

Pirpirituba - PB, 17 de Março de 2020.
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020
A Prefeitura Municipal de Puxinanã - PB, TORNA PÚBLICO o resultado de julgamento de propostas 
de preços, referente à Tomada de Preços em epígrafe, que tem por objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM 
RUA DA COMUNIDADE JENIPAPO – PUXINANÃ PB. Após análise e julgamento de propostas, 
sagrou-se vencedora do certame a empresa CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE 
EIRELI, no valor global de R$: 87.722,22 (oitenta e sete mil setecentos e vinte e dois reais e vinte 
e dois centavos). 

Puxinanã – PB, 17 de março de 2020.
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública Nº. 001/2020
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que estará realizando às 09h00min no dia 09 de abril de 
2020, a abertura do edital de Chamada Pública nº 001/2020, para Aquisição de gêneros alimentí-
cios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais 
constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares para 
atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor 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, 17 de março de 2020.
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

Presidente da CPL
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