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Integra Educação irá 
contemplar 200 mil 
alunos em toda PB
Iniciativa, que vai unificar os sistemas de todas as escolas do estado, de forma a corrigir 
distorções de idade-ano dos estudantes, também irá beneficiar 12 mil professores. Página 3
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Primeira fase tem foco em crianças, gestantes, puérperas, indígenas e profissionais de saúde. Meta é imunizar, contra a gripe, 1,5 milhão de paraibanos. Página 8

Influenza: campanha de vacinação tem início na PB

Guerra ao coronavírus Governo do Estado abre mais 20 leitos 
de UTI no Sertão e chega a 181 no combate à covid na região. Página 5
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O leão que espere Receita adia o prazo de entrega da Declaração 
de Imposto de Renda, mas calendário de restituição não muda. Página 17
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Kajuru pede ao STF que obrigue 
Senado a processar ministro

João Pessoa amplia postos 
de vacinação para 2a dose 

Apreensão de armas e prisões 
crescem 50% no fim de semana

Pressionado por Bolsonaro, senador exige celeridade em 
impeachment de Alexandre de Moraes. Páginas 4 e 15

A partir de hoje, pessoenses terão sete locais para tomar 
a outra dose do imunizante contra covid-19. Página 5

De acordo com a PM, foram detidas 121 pessoas em toda PB, 
além de 24 armas de fogo retiradas de circulação. Página 7

100 anos Paraibanos destacam a importância 
de Dona Ivone Lara para o samba. Página 9

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

272.811

13.521.409

136.315.604
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CASOS vACINAS APLICADAS

657.278

31.239.336

773.551.485
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Colunas
Resolvi que deveria ter um revólver para proteger a 

família. No “câmbio negro”, adquiri uma Beretta (...) Certa 
vez, cheguei até a trocar tiros com um visitante indesejado 

que resolveu entrar de madrugada em minha casa. 
Felizmente, nenhum de nós foi atingido.  Página 2

Abelardo Jurema

Juliette é a personificação de um Brasil que 
queremos para o futuro, depois de uma onda sombria e 

retrógrada que chegou ao país pregando tudo de ruim que 
o BBB acabou de mostrar, e que a Paraíba, através de sua 
brava e jovem advogada, tem combatido.  Página 10

André Cananéa

Verdade seja dita João Azevêdo presta 
contas sobre vacinas e desmente fake news. Página 13

Caso Henry: menino sofreu 
23 lesões antes de morrer
Laudo confirma que pancadas foram feitas na madrugada 
em que a criança de 4 anos veio a óbito. Página 20
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Não existe outra plataforma de sustentação de uma coletivi-
dade desenvolvida, em termos sociais e econômicos, a não ser a 
educação. Esta evolução pressupõe o fim das desigualdades e das 
intolerâncias, cedendo lugar para o bem-estar e a solidarieda-
de coletivos, com a cultura, a ciência e a tecnologia seguindo no 
mesmo diapasão, como pavimento das conquistas.

O Governo da Paraíba vem dando provas constantes de que, 
para se chegar ou construir o futuro que se almeja, é necessá-
rio edificar as pontes de acesso seguro, como instrumentos 
concretos da transformação social. A mudança não vem por 
milagre nem por força de vontade, quando esta não tem como 
apoio a ação, ou seja, a prática indissociável da teoria. 

No âmbito das políticas públicas estaduais, o trinômio for-
mado pela criatividade, a coragem e a competência tornou-se 
uma preciosidade, melhor dizendo, uma necessidade, um im-
perativo, nesta fase delicada que o país atravessa, marcada 
por um binômio desafiador: crise econômica associada a uma 
situação de emergência em saúde.

Poderiam ser elogios fáceis ou palavras vazias, o que acima 
foi grafado, se a dinâmica da administração estadual não os-
tentasse o selo do empreendedorismo consequente, do ponto 
de vista social. Veja, a título de exemplo, o programa Integra 
Educação, lançado ontem pelo governador João Azevêdo, por 
meio das redes sociais.

O projeto não é tímido, pelo contrário: contemplar os 223 
municípios paraibanos e alfabetizar 100% das crianças na ida-
de certa, “além de corrigir o déficit de aprendizagem e a distor-
ção idade-ano dos estudantes das redes estadual e municipais 
de ensino, beneficiando aproximadamente 12 mil professores 
e 200 mil estudantes”.

O governador resumiu o Integra Educação: “Nós temos que 
pensar o sistema de Educação de forma integrada, que vai des-
de o ensino infantil até o superior, para que possamos oferecer 
aos nossos alunos a possibilidade de enfrentar um mercado de 
trabalho competitivo, mas com as melhores condições possí-
veis”. Lendo o projeto, difícil encontrar o que acrescentar.

Integra Educação Adeus às armas 
Certa vez, quando ainda era uma 

criança de 10 ou 11 anos, observei meu pai 
se vestindo para sair para mais um dia de 
trabalho exaustivo, num momento em que 
o País atravessava período de inquietação, 
com rumores cada vez mais frequentes de 
levantes militares que poderiam colocar 
em risco a normalidade constitucional. Sur-
preendi-me ao constatar que, sob o seu pa-
letó, usava um coldre, no melhor estilo Eliot 
Ness, com uma pistola prateada.

A princípio, admirei a cena pela seme-
lhança com o meu herói do cinema. Mas ele 
notou e me fez uma advertência: “meu filho, 
estou usando isso como proteção pessoal, por 
conta das minhas responsabilidades como 
Ministro da Justiça. Mas não 
se entusiasme: num país civili-
zado as pessoas devem portar 
livros e não armas de fogo”.

Quando casei e tive o 
meu primeiro filho, resolvi 
que deveria ter um revólver 
para proteger a família. No 
“câmbio negro”, adquiri uma 
Beretta, de fabricação italia-
na, no melhor estilo James 
Bond. Certa vez, cheguei até a 
trocar tiros com um visitante 
indesejado que resolveu en-
trar de madrugada em minha 
casa, no Jardim Luna. Felizmente, nenhum 
de nós foi atingido. 

Após esse episódio, com a campanha 
do desarmamento confirmada por plebisci-
to, me desfiz dela entregando-a num posto 
do Corpo de Bombeiros. Concluí que portar 
uma arma poderia ser mais perigoso do que 
não tê-la e que, ao invés de um instrumento 
de defesa, poderia me tornar um assassi-
no. Lembrei-me do caso de um empresário 
paraibano, que conheci no presídio do Ro-
ger, onde estive como representante da Co-
missão de Direitos Humanos da OAB, que 
cumpria pena por haver assassinado um 
homem durante uma discussão no trânsito.

- Eu o matei porque estava com um re-
vólver no porta-luvas, admitiu.

São essas cenas que me surgem à men-
te quando tomo conhecimento da política 
do Governo Federal, obcecado em armar a 
população, até os dentes, tentando conven-
cer o país de que “povo armado jamais será 
escravizado”. Com medidas que passaram 
a valer desde ontem, quando entraram em 
vigor os decretos presidenciais, qualquer 
cidadão brasileiro poderá adquirir, legal-
mente, não apenas um revólver, mas um 
verdadeiro arsenal que inclui pistolas, ri-
fles, carabinas e outras armas de grosso ca-
libre até então de uso exclusivo das Forças 
Armadas.

No momento em que o Brasil supera a 
marca de 350 mil vítimas fatais na maior 

tragédia dos últimos 100 anos; 
quando famílias choram a per-
da dos seus entes queridos; 
quando o País se defronta com 
uma crise sanitária sem prece-
dentes; quando faltam vacinas 
para imunizar a população, fica 
difícil compreender o que se 
pretende ao desviar a atenção 
dos brasileiros para um tema 
tão inoportuno e intempestivo, 
associado à dor e violência, que 
aflige ainda mais o cotidiano de 
uma nação infectada por um 
vírus mortífero e que enfrenta 

tantas vicissitudes.
O professor Darcy Ribeiro, ex-minis-

tro da Educação nos anos 60, sociólogo, 
antropólogo e educador, respeitado mun-
dialmente, que criou, planejou e dirigiu a 
implantação dos Centros Integrados de 
Ensino Público (CIEPS), um projeto pe-
dagógico visionário e revolucionário que 
criou o sistema de educação em tempo 
integral nas escolas, disse, certa vez , uma 
frase profética:

- “Se não construirmos escolas, no fu-
turo teremos que construir mais presídios.

Violência não se combate com violên-
cia. Justiça não se faz com justiceiros. O que 
o nosso país necessita é de vacina, educa-
ção e oportunidades para todos.

Manifesto da música IV
Foram verdadeiras as palavras que 

Você disse no espetáculo de Brasília, 
referentes ao caos aéreo brasileiro. 
Poucas semanas depois, deu-se a tra-
gédia de Congonhas, provavelmente 
seu aeroporto de origem no voo para 
Brasília. Suas palavras fo-
ram verdadeiras, e foram 
oportunas nas suas apre-
sentações do Rio ou de São 
Paulo. Mas, em Brasília, 
Você não era só a cantora, 
era, também, a embaixa-
dora do fado. A festa era 
da Embaixada Portugue-
sa, e co-patrocinada pela 
Secretaria de Cultura do 
Distrito Federal. A verdade 
nem sempre cabe em qual-
quer lugar. 

Eu também sofri com o atraso dos 
aviões, naquele dia, pois saí da Paraí-
ba, a dois mil quilômetros ao nordeste 
de Brasília, só para ver e ouvir Você e 
sua banda tocar, dançar, cantar. Só fui 
almoçar após seu espetáculo, depois 
da meia-noite, como Você faz nos dias 
em que se apresenta. Tenho procurado, 

no You Tube, o vídeo de seu espetáculo 
em Brasília, mas não o encontro. O que 
fazer, para achá-lo?

Peço que transmita meus parabéns 
a todos que trabalham com Você: João 
Pedro, Antonio Neto, Luiz Guerreiro, 

Vasco, Tiago Alexandre (ele 
reúne os nomes de dois fi-
lhos meus), seus composi-
tores e poetas maravilhosos 
e o nosso Maestro Jacques 
Morelembaum.

Em adendo, remeto o 
poema original de Fascina-
ção, em francês, e as ver-
sões em inglês e espanhol, 
assim como a versão brasi-
leira completa, da qual Você 
canta a primeira parte, ou 
refrão. Do jeito que Você 

disse em Mafra (mais ou menos assim: 
“...se houvesse um fado em português 
do Brasil... seria Fascinação...”, do jeito 
que Você disse, corre o risco de alguém 
entender que Fascinação é uma valsa 
brasileira. Segue um CD, em MP-3, com 
algumas cópias de Mãe Preta, Barco 
Negro e Fascinação.

 Certa vez, 
cheguei até a trocar 

tiros com um visitante 
indesejado que 

resolveu entrar de 
madrugada em 
minha casa   

 Mas, em 
Brasília, Você não 
era só a cantora, 
era, também, a 
embaixadora do 

fado   

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador   
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ErrAMos 
A página 30 da edição de sábado (10) do Jornal A União foi grafada, 
erroneamente, como 28. Aos nossos leitores, nossas sinceras desculpas.
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Integra Educação PB contemplará também 12 mil professores para erradicar distorção de alfabetização nos 223 municípios 

A Rede Estadual de En-
sino da Paraíba passará por 
inovação tecnológica e será 
toda interligada, até o fim do 
próximo ano. É o que esta-
belece o Programa “Integra 
Educação PB”, lançado on-
tem pelo governador João 
Azevêdo e que tem como 
principal objetivo unificar os 
sistemas de ensino-aprendi-
zagem de todas as escolas 
da Paraíba – sejam elas mu-
nicipais ou estaduais – para 
acabar com a distorção de 
idade entre as séries matri-
culadas e alfabetizar 100% 
das crianças na idade esco-
lar correta. A iniciativa vai 
beneficiar mais de 200 mil 
alunos dos 223 municípios 
paraibanos e cerca de 12 mil 
educadores.

Durante o lançamento, 
o governador manifestou 
a satisfação por lançar um 
projeto para a educação da 
Paraíba, área da qual ele faz 
parte. “Sou ex-professor e 
posso dizer que é o maior 
no âmbito da Educação, em 
nossa gestão estadual. Esse 
programa será a grande mu-
dança para um melhor pa-

tamar das nossas escolas”, 
comentou João Azevêdo. 

Entendo a Educação 
como um sistema e é preciso 
que todas as etapas estejam 
em um nível mais alto para 
que tenhamos um ensino 
de qualidade. Pensamos em 
um sistema integrado e arti-
culado que vai da Educação 
Infantil ao Ensino Médio e à 
universidade, para que pos-
samos oferecer aos nossos 
alunos a possibilidade de en-
frentar o mercado de traba-
lho tão competitivo, mas com 
as melhores condições possí-
veis de aprendizado”, explica 
o governador João Azevêdo.

De acordo com o ges-
tor estadual, o “Integra 
Educação PB” visa articu-
lar Educação Infantil, En-
sino Médio e universidade, 
contando com participação 
dos municípios, através de 
melhorias implantadas em 
todas as escolas públicas do 
estado. “Mesmo diante da 
pandemia, a Paraíba vem se 
destacando na área da edu-
cação. Mas precisamos que 
todos os níveis escolares 
estejam em um único pata-
mar e o mais alto possível, 
com melhorias na qualida-
de do ensino, nas condições 

de trabalho dos educadores 
e demais profissionais das 
escolas. Queremos repas-
sar essa experiência para os 
municípios, vamos auxiliar 
com formação continuada 
dos professores, com mate-
rial pedagógico, preparando 
os educadores para que pos-
sam exercer suas atividades 
da melhor maneira possível. 
Também faremos a implan-
tação de um sistema unifica-
do para o acompanhamento 
dos indicadores dos alunos, 
professores, escolas e dire-
tores, para saber como es-
tamos evoluindo”, afirmou o 
governador.

O projeto elaborado 
pelo Executivo estadual, 
consolidando o sistema de 
ensino da Paraíba, será en-
viado para a Assembleia 
Legislativa na forma de um 
projeto de lei.

O secretário estadual 
de Educação, Ciência e Tec-
nologia (SEECT-PB), Cláu-
dio Furtado, enfatizou que 
o sistema será monitorado 
por indicadores. “Teremos 
estabelecimento de metas, 
disponibilizado no sistema 
integrado de dados em que 
será possível acompanhar 
individualmente alunos, 

Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Governador lança programa 
para 200 mil estudantes da PB

Rebelião na bancada governis-
ta de Campina Grande? Não 
chega a tanto, mas vereado-
res da base do prefeito Bruno 
Cunha Lima (PSD) têm declara-
do que não estão tendo trata-
mento que acreditam merecer 
da gestão. Um deles, Alexandre 
Pereira (PSD), líder do governo, 
afirma que seus pedidos são 
“sistematicamente” ignorados 
pela Secretaria de Obras.   

‘Lavagem de roupa’ 
Reproduzo o que disse ao Con-
gresso em Foco o jurista An-
tônio Machado, professor do 
Instituto Brasiliense de Direito 
Público: “Ao fazer o pedido de 
retaliação ao STF, com a ins-
tauração de impeachment con-
tra ministros, ele constrange 
ministros da Corte em razão do 
exercício de suas funções”. Para 
ele, o presidente está sujeito a 
processo de impeachment.

A divulgação da conversa de Bol-
sonaro com o senador Jorge Kaju-
ru, feita por este último, revela algo 
gravíssimo: ressabiado com o STF, o 
presidente insiste numa espécie de 
retaliação contra a Corte, provocan-
do o senador a pressionar o STF a 
abrir processos de impeachment con-
tra ministros. Juristas enxergam nesse 
ato crime de responsabilidade.   

Crime de responsabiLidade?  

governador ressaLta a autonomia do senado  para 
instaLar Cpi da Covid: “deve ser apurado” 

proCesso de impeaChment 

O governador João Azevêdo (Cidadania) foi provocado a opinar sobre a CPI da Covid, que 
está prestes a ser instalada pelo Senado Federal para investigar eventuais omissões do Go-
verno Federal em relação ao enfrentamento da pandemia no país. Para o gestor estadual, é 
prerrogativa dos senadores apurar se ocorreu algum tipo de irregularidade nesse processo: 

“Deve ser apurado, é a autonomia do Senado que sugeriu e vai apurar a atuação em 
relação ao enfrentamento da Covid no Brasil”, ressaltou, ao opinar que tudo deve 
ocorrer com total transparência. O colegiado será instalado por determinação do 
ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que acatou, li-

minarmente, ação protocolada pelos senadores Jorge Kajuru e Alessandro Vieira, 
ambos do Cidadania, para que a CPI fosse instalada, uma vez que havia número 
suficiente de assinaturas para que o rito pudesse ser iniciado – 32 senadores 
assinaram, sendo que o número mínimo é de 27 –, mas o ato encontrava resis-

tência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (Democratas), aliado do 
presidente Jair Bolsonaro. O requerimento com pedido de criação da CPI é 
do senador Randolfe Rodrigues (Rede).

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Possivelmente, Bolsonaro é o campeão em 
pedidos de impeachment contra ele: mais de 
100 pedidos já foram protocolados na Câma-
ra dos Deputados. Todos estão ‘hibernando’, 
digamos assim, nas gavetas da presidência da 
Casa, desde a gestão de Rodrigo Maia (DEM) 
até agora, com Arthur Lira (PP), aliado político 
do presidente.

impeaChment: 100 pedidos  
ainda ‘hibernam’ na Câmara 

“CLiente pobre de banCo”

“são uma esmoLa” 

Do deputado Frei Anastácio (PT), em defesa 
do aumento do valor do auxílio emergencial 
pago pelo Governo Federal: “O auxílio de R$ 
600 não pode ser tratado como gasto, como 
diz o banqueiro Paulo Guedes, mas como 
investimentos para salvar vidas do povo que 
passa fome. A nação brasileira não pode ser 
tratada como cliente pobre de banco”.

Pela proposta do Governo Federal, quem mora só 
receberá R$ 150 e casais, R$ 250, enquanto que 
mulheres chefes de família receberão R$ 375. “Os 
valores que Bolsonaro concedeu são uma esmola, 
diante da necessidade da nação, que teve a situação 
agravada na pandemia. O governo tem a obrigação 
constitucional de cuidar do povo brasileiro”, criticou.
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João Azevêdo (E) apresentou projeto para unificar os sistemas de ensino-aprendizagem de todas as escolas da Paraíba

Foto: Roberto Guedes

disciplinas. Assim, a gente 
poderá realmente identi-
ficar os problemas e apre-
sentar soluções visando 
sempre a melhoria dessa re-
lação ensino-aprendizado. 
Esse programa chega para 
dar mais qualidade ao tra-
balho do professor, fazendo 
com que metas sejam cum-
pridas para elevar cada vez 
mais o nível da educação do 
Estado da Paraíba. O pro-

grama também visa corrigir 
o déficit de aprendizagem 
que ainda é um problema 
que atinge a Educação Fun-
damental”, detalhou.

Dentre as estratégias de 
ações para atingir os resul-
tados, serão adotadas ativi-
dades didáticas com foco na 
alfabetização, sistema online 
de gestão de dados escolares 
(caderneta online), consul-
toria para implantação de 

escolas em tempo integral, 
formação continuada em 
gestão pedagógica, gestão 
escolar e protagonismo in-
fantojuvenil para todos os 
professores dos municípios 
parceiros e criação do painel 
de alfabetização da Paraí-
ba, consolidando estudante 
a estudante as habilidades 
aprendidas ao longo do bi-
mestre para apoiar o plane-
jamento do professor.

Federação faz parceria para levar programa a todos os municípios
Na solenidade de ontem, 

foram assinados a lei que cria 
o Integra PB e também o termo 
de parceria entre o Governo 
do Estado, por meio da Se-
cretaria de Estado da Educa-
ção, Ciência e Tecnologia, e 
a Federação das Associações 
de Municípios da Paraíba (Fa-
mup) para a implantação do 
regime de colaboração em 
educação entre o governo e 
os municípios.

O presidente da Federa-
ção do Municípios da Paraíba 

(FAMUP), George Coelho, 
participou do lançamento e 
disse que a federação se em-
penhará em levá-lo a todos 
os municípios paraibanos. 
“É de grande importância 
fortalecer a educação nos 
anos iniciais. Esta iniciativa 
vai diminuir a desigualdade 
no ensino. O Governo do 
Estado tem demonstrado que 
não para mesmo com essa 
pandemia, fazendo com que 
as ações cheguem aos muni-
cípios”, destacou.

George comentou ainda 
que o Integra Educação PB fica-
rá marcado para a posteridade 
da Paraíba. “Esse é um projeto 
de uma visão extraordinária 
para melhorar a educação dos 
anos iniciais de todo o estado. 
Isso vai fazer com que todos 
os municípios paraibanos, 
principalmente os menores, 
tenham acesso a diretrizes de 
qualidade e façam com que 
diminua a desigualdade do 
ensino entre as regiões do 
estado. O Governo do Estado 

tem demonstrado todo seu 
trabalho, mesmo diante da 
pandemia, o estado não parou 
e ações estão chagando aos 
municípios”, afirmou.

Depois de aprovado pelos 
deputados estaduais e sancio-
nado, os municípios assinarão 
convênios com o Governo do 
Estado para implementação 
do ‘Integra Educação’ que 
vai beneficiar estudantes das 
redes estadual e municipais 
com o objetivo de corrigir o 
déficit de aprendizagem e 

distorção idade-ano. As ações 
serão coordenadas com foco 
no desenvolvimento dos perfis 
de alfabetização e letramento.

George Coelho, presidente 
da Famup, avalia 

programa Integra PB 
como “de uma visão 
extraordinária para 

melhorar a educação“
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Senador entra com mandado de segurança no STF para que a corte obrigue Senado a agilizar processo contra Alexandre de Moraes

O ministro Kassio Nu-
nes Marques, do Supremo 
Tribunal Federal, foi sortea-
do o relator de um mandado 
de segurança apresentado 
pelo senador Jorge Kajuru 
(Cidadania-GO) para obri-
gar o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
a abrir um processo de im-
peachment contra o minis-
tro Alexandre de Moraes, 
também do STF. A ação foi 
protocolada ontem, na es-
teira da divulgação de con-
versa entre o parlamentar e 
o presidente Jair Bolsonaro, 
que defende o andamento 
de processos de afastamento 
contra integrantes do tri-
bunal.

Ao Supremo, Kajuru 
alega que Pacheco tem sido 
‘omisso’ ao adiar a abertura 
de um processo de impea-
chment de Moraes. O pedido 
foi apresentado pelo sena-
dor após o ministro deter-

minar a prisão em flagrante 
do deputado bolsonarista 
Daniel Silveira (PSL-RJ), de-
tido em fevereiro após di-
vulgar vídeos com ameaças 
e discurso de ódio contra mi-
nistros do STF. Para Kajuru, 
a medida foi uma ‘agressão à 
liberdade de expressão e de 
imprensa’ e violou a imuni-
dade parlamentar.

Apesar de requerer que 
o mandado de segurança 
fosse direcionado ao minis-
tro Luís Roberto Barroso, 
que mandou o Senado abrir 
uma CPI contra o governo na 
última quinta. Para o sena-
dor, como o ministro orde-
nou a Pacheco que abrisse 
uma comissão, Barroso tam-
bém deveria mandar o pre-
sidente do Senado instaurar 
o processo de impeachment 
de Moraes. “Pau que dá em 
Chico também dá em Fran-
cisco”, anotou Kajuru.

A ação, porém, foi sor-
teada a Kassio Nunes Mar-
ques que deverá avaliar, 
neste momento, se dá pros-

Paulo Roberto Netto 
Agência Estado 

Kassio vai avaliar pedido de 
Kajuru sobre impeachement

seguimento ou não ao pedi-
do e se profere uma liminar 
sobre o caso.

A ação foi protocolada 
na esteira de conversa grava-
da por Kajuru com Bolsona-
ro. No diálogo, o presidente 
demonstrou temor de uma 
CPI da Covid contra o Go-

verno Federal e orientou o 
senador a exigir a ampliação 
do foco da comissão, além de 
sugerir ao parlamentar que 
acionasse o STF para ‘botar 
em pauta o impeachment 
também’.

O Senado tem hoje dez 
pedidos de investigação con-

tra ministros do Supremo. 
A decisão de colocá-los em 
pauta é do presidente da 
Casa Legislativa. Somente 
contra o ministro Alexan-
dre de Moraes são seis pe-
didos. Além dele, também 
há requerimentos para in-
vestigar os ministros Gilmar 

Mendes; Edson Fachin e Cár-
men Lúcia por decisões que 
tomaram na Corte. Nunca 
na história, o Senado abriu 
processo de cassação contra 
ministros do STF. Todos aca-
bam sendo arquivados.

Pedido de impeachment de Moraes (E), que tem Kassio como relator (D), foi apresentado por Kajuru em função do ministro determinar a prisão do deputado Daniel Silveira

Fotos: Agência Brasil

Recorde na média móvel

País registra 1.738 
mortes por covid

O Brasil registrou 
1.738 novas mortes pela 
covid-19 ontem. A mé-
dia semanal de vítimas, 
que elimina distorções 
entre dias úteis e fim de 
semana, ficou em 3.125 
sendo a maior marca já 
registrada desde o início 
da pandemia.

Em 1º de abril o país 
tinha registrado 3.119 
mortes na média móvel, 
um recorde até então. Só 
que ontem este número 
foi superado, o que de-
monstra que os números 
da pandemia continuam 
subindo. No sábado, o 
Brasil registrou seu nú-
mero mais alto na sema-
na epidemiológica. No 
dia seguinte, teve seu 
maior registro de óbitos 
em um domingo. Agora 
bate o recorde na média 
móvel de mortes.

Com transmissão 
descontrolada do ví-
rus, o país tem visto o 
colapso de várias redes 
hospitalares, com morte 
de pacientes na fila por 
leito e falta de remédios 
para intubação. Gover-
nadores e prefeitos têm 
recorrido a restrições ao 
comércio e até ao lock-
down para frear o vírus. 
Já o presidente Jair Bol-
sonaro continua como 
forte crítico das medi-
das de isolamento so-
cial, recomendadas por 
especialistas, e afirma 
temer efeitos negativos 
na economia.

Ontem, o número de 
novas infecções notifica-
das foi de 38.866. No to-
tal, o Brasil tem 355.031 
mortos e 13.521.409 
casos da doença, a se-
gunda nação com mais 
registros, atrás apenas 

dos Estados Unidos. Os 
dados diários do Brasil 
são do consórcio de veí-
culos de imprensa for-
mado por Estadão, G1, 
O Globo, Extra, Folha e 
UOL em parceria com 27 
secretarias estaduais de 
Saúde, em balanço di-
vulgado às 20h. Segundo 
os números do governo, 
11.880.803 pessoas es-
tão recuperadas.

Goiás registrou ontem 
256 mortes por covid-19, 
sendo o estado com o 
maior número de vítimas 
no dia. Outros três esta-
dos também superaram 
a barreira de 100 óbitos 
no dia: São Paulo (181), 
Rio Grande do Sul (166) e 
Mato Grosso (104).

O balanço de óbitos 
e casos é resultado da 
parceria entre os seis 
meios de comunicação 
que passaram a traba-
lhar, desde o dia 8 de 
junho, de forma cola-
borativa para reunir as 
informações necessárias 
nos 26 estados e no Dis-
trito Federal. A iniciativa 
inédita é uma resposta à 
decisão do governo Bol-
sonaro de restringir o 
acesso a dados sobre a 
pandemia, mas foi man-
tida após os registros 
governamentais conti-
nuarem a ser divulgados.

Ontem, o Ministé-
rio da Saúde informou 
que foram registrados 
37.017 novos casos e 
mais 1.803 mortes pela 
covid-19 nas últimas 24 
horas. No total, segundo 
a pasta, são 13.482.023 
pessoas infectadas e 
353.137 óbitos. Os nú-
meros são diferentes do 
compilado pelo consór-
cio de veículos de im-
prensa principalmente 
por causa do horário de 
coleta dos dados.

A Justiça do Rio negou 
ontem, o pedido de liber-
dade apresentado na se-
mana passada pela defesa 
do vereador carioca Dr. Jai-
rinho (Solidariedade) e da 
namorada dele, Monique 
Medeiros, mãe do meni-
no Henry. O casal está em 
prisão temporária - por 30 
dias - acusado de matar a 
criança de 4 anos.

Para o desembargador 
Joaquim Domingos de Al-
meida Neto, da 7ª Câmara 
Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado, não há 
sentido no habeas corpus, 
que pedia a adoção de ou-
tras medidas cautelares 
em vez da prisão. A deten-
ção temporária é aplicada 
"quando imprescindível 
para as investigações do 
inquérito policial", confor-
me artigo citado pelo ma-
gistrado na decisão.

"Ora, se ela decorre de 
imprescindibilidade, é um 
contrassenso sequer cogi-
tar a substituição por me-
didas cautelares diversas, 
que somente se aplicam 
em caso de prisão preven-
tiva - instituto totalmente 

diverso e com fundamen-
tos outros", apontou o de-
sembargador.

O casal foi preso na 
última quinta-feira, e a in-
vestigação caminha para 
um desfecho - esperado 
até, no máximo, o início da 
semana que vem. Essencial 
para as apurações, o laudo 
de reprodução simulada 
mostrou que Henry sofreu 
23 lesões na madrugada 
da morte. Os ferimentos 
externos e internos no cor-
po do menino são incom-
patíveis com a versão de 
"acidente" dada pelo casal, 
segundo os investigadores.

Esse documento afir-
ma que as lesões foram 
cometidas entre 23h30 do 
dia 7 e 3h30 do dia 8, mo-
mento em que o casal diz 
ter encontrado o menino 
morto. Jairinho e a mãe 
de Henry teriam esperado 
39 minutos antes de to-
mar a atitude de levá-lo 
ao hospital. Isso porque a 
investigação também ob-
teve uma foto que mostra 
Monique com o filho no 
colo - já morto - às 4h09 
daquela madrugada. Jairi-
nho estava com ela.

Justiça do Rio de Janeiro nega habeas 
corpus a Dr. Jairinho e à mãe de Henry

Juíza de SC dá direito a pessoa declarar 
gênero neutro em certidão de nascimento

Em uma das primeiras 
decisões sobre o tema no País, 
a juíza Vânia Petermann, da Jus-
tiça estadual de Santa Catarina, 
reconheceu o direito de uma 
pessoa de declarar que seu gê-
nero é neutro em sua certidão 
de nascimento. Na decisão que 
também admitiu a mudança do 
nome da pessoa, como ela havia 
pedido, a magistrada ponderou 
que o Judiciário deve frear a 
discriminação das minorias 
e garantir a todos o exercício 
pleno de uma vida digna.

“Impedir as pessoas de 
serem o que sentem que são 
é uma afronta à Constituição”, 
registrou Vânia. Segundo a 
magistrada, deve-se garantir ‘o 
direito fundamental à autode-
terminação de gênero, livre de 
qualquer espécie de preconcei-
to, opressão e discriminação’.

“Os ideais de igualdade e 
dignidade, o viés protetivo da 
personalidade, previstos em 
nossa Constituição dependem 

do avanço legislativo para 
atender a dinâmica evolutiva 
da vida em sociedade. Diante 
de uma lei que não faz mais 
sentido, da norma infraconsti-
tucional, e da falta do avanço no 
fluxo do que está pulsando, não 
cabe denegar os mais intrínse-
cos direitos inerentes a todo ser 
humano”, ponderou Vânia.

As informações foram di-
vulgadas pelo Tribunal de Jus-
tiça de Santa Catarina. O caso 
corre sob segredo de Justiça.

Segundo os autos, a pessoa 
que acionou a Justiça de Santa 
Catarina foi registrada como 
sendo do gênero masculino, 
mas nunca se identificou como 
tal e tampouco com o gênero 
feminino. Extrajudicialmente, 
tentou mudar em sua certidão 
de nascimento, não só o nome, 
mas também o gênero, pedindo 
que constasse no documento a 
expressão ‘não identificação’.

A juíza Vânia Petermann 
admitiu a judicialização do caso 
e proferiu a sentença com base 
em dados históricos, antropo-
lógicos, sociológicos, filosófi-

cos, biológicos, pscicanalíticos, 
e psicológicos, além de fazer 
extensa uma análise sobre a 
trajetória de gênero e sexua-
lidade, no Brasil e no exterior.

A conclusão da magistra-
da foi a de que, há uma ‘voz 
muda’ na história da socieda-
de, e igualmente do legislador, 
sobre a identificação neutra 
- na lei há indicação do item 
sexo, e não os sexos biológicos, 
destacou.

Considerando que não ha-
via jurisprudência sobre o tema 
no Brasil, a juíza se cercou de 
decisões de países de sistemas 
compatíveis para proferir sua 
decisão, citando doutrinas na-
cionais e estrangeiras.

Nessa linha, a magistrada 
considerou que ‘prevalecem 
os princípios que afirmam o 
direito fundamental da pessoa 
agênero assim ser juridicamen-
te reconhecida’.

Vânia explicou que o Ju-
diciário é o guardião da Cons-
tituição, na qual o princípio da 
dignidade da pessoa humana é 
pilar fundamental. A magistra-

da ainda citou outras proteções 
- garantidas não só pela carta 
magna, mas também por Tra-
tados Internacionais dos quais 
o Brasil é signatário - como o 
direito de liberdade de expres-
são de ser como se identifica.

A juíza ressaltou que o 
gênero neutro é um conceito 
adotado pela ONU, para as ‘pes-
soas que nascem com carac-
terísticas sexuais que não se 
encaixam nas definições típicas 
do sexo masculino e feminino’.

A magistrada ainda lem-
brou que o Supremo Tribunal 
Federal já se manifestou a favor 
da possibilidade de se mudar o 
registro de sexo, independente-
mente do órgão sexual.

Vânia também fez consi-
derações sobre a língua brasi-
leira, frisando que não se pode 
negar um direito de não identi-
ficação de sexo. Segundo ela, ‘a 
adequação encontrará espaço, 
seja na voz da sociedade, ou da 
legislação, o que dependerá 
do devido tempo, como ocorre 
em outros países que não têm 
o pronome neutro’.

Caio Sartori
Agência Estado

Pepita Ortega
Agência Estado

Leia mais na página 20

Leia mais na página 15

Paulo Favero
Agência Estado
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Vacina contra gripe
Imunização contra a influenza foi iniciada ontem 
pelo Governo do Estado em todos os 223 municípios. 
Campanha está dividida em três fases. Página 8

Fo
to

: 
Ro

be
rt

o 
G

ue
de

s

Com ampliação de áreas para tratamento de infectados pelo coronavírus, a região passa a contar com 181 leitos

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), ampliou 
para 181 o número de leitos 
exclusivos para covid-19, no 
Sertão e Alto Sertão da Pa-
raíba. Ontem, foram abertos 
mais 10 leitos de terapia in-
tensiva no Hospital Regional 
de Cajazeiras e, nos próximos 
dias, mais 10 leitos no Hospi-
tal Regional de Pombal, sen-
do cinco de terapia intensiva 
e cinco de enfermaria. 

Os 181 leitos do Sertão 
e Alto Sertão estão inseridos 
nos 1.216 leitos ativos para a 
covid-19, em todo o estado.  

O secretário executivo 
de Gestão da Rede de Uni-
dades de Saúde da SES, Da-
niel Beltrammi, lembrou 
aos moradores das regiões 
sobre os cuidados com a Co-
vid. “Nessas regiões há um 
altíssimo nível de excelência. 
Isso ocorre graças ao empe-
nho das Secretarias de Saúde 
do Estado; dos municípios e 
dos profissionais de saúde”, 
enfatizou. 

 No que diz respeito à 
ocupação hospitalar, Bel-
trammi afirmou que a Pa-
raíba está com uma melhora 
de cenário. No entanto, os 
cuidados permanecem. “Te-
mos que continuar atentos, 
no sentido de proteção. Use 
máscara, evite aglomeração 
e conviva apenas com quem 
você mora e trabalha, com 
segurança”, alertou.

Governo abre mais 20 leitos 
de UTI para covid no Sertão
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PMJP amplia número de postos para aplicação da segunda dose
A Prefeitura de João Pessoa 

vai ampliar para sete o número 
de postos para a aplicação da 
segunda dose da vacina contra 
a covid-19 hoje. Quem já puder 
tomar a dose de reforço pode 
se dirigir a um dos dois pontos 
de drive thru no Espaço Cultural 
José Lins do Rego (Expedicioná-

rios) e Santuário Mãe Rainha 
(Aeroclube) ou a um dos cinco 
ginásios de escolas disponibili-
zados. 

Dentro do plano de imuniza-
ção, a prefeitura segue, também, 
com a vacinação das pessoas a 
partir dos 57 anos de idade com 
comorbidades e profissionais de 

saúde da mesma faixa etária. 
As comorbidades atendidas 
serão do tipo diabetes melli-
tus, doenças cardiovasculares 
e cerebrovasculares, indivíduos 
imunossuprimidos e pessoas com 
obesidade grau 3 (IMC >40). O 
atendimento em todos os postos 
será no horário de 8h às 12h. 

A primeira dose da vacina será 
disponibilizada no Mangabeira 
Shopping para o público 57+ 
com comorbidades e profissio-
nais de saúde da mesma faixa 
etária. Já na Igreja Universal 
do Reino de Deus, o imunizante 
atenderá o público 57+ com 
comorbidades.

ImUnIzação

SEGUnda doSE – Quem já puder ser imunizado com 
a segunda dose, deve agendar o atendimento através do 
aplicativo Vacina João Pessoa. Nos locais de imunização, as 
pessoas devem portar documento de identificação com foto e 
o cartão de vacinação comprovando a primeira dose. 

A segunda dose será disponibilizada nos seguintes 
postos de vacinação: 

• Escola Municipal Papa Paulo VI - Cruz das Armas 

• Escola Municipal Darcy Ribeiro - Funcionários II 

• Centro Cultural Tenente Lucena - Mangabeira 

• IFPB - Jaguaribe 

• Escola Municipal Seráfico da Nóbrega - Tambaú 

• Drive thru Espaço Cultural José Lins do Rego - Tambauzinho 

• Drive thur Santuário Mãe Rainha - Bessa 
O atendimento será no horário de 8h às 12h.

aGEndamEnTo – Para ter acesso ao imunizante contra 
a covid-19, as pessoas inseridas nos grupos acima citados 
devem realizar o agendamento no aplicativo Vacina 
João Pessoa e, no momento da imunização, deixar um 
documento que comprove a condição de prioridade: laudo 
médico, exames ou receitas de medicação. 
 
docUmEnTação – A documentação que comprovará 
a comorbidade do paciente ou o exercício profissional 
ficará retida para posterior averiguação por Comissão 
da Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos de 
fiscalização, a exemplo do Ministério Público. Quem for 
tomar vacina deve levar documento oficial com foto, 
cartão do SUS ou CPF e comprovante de residência.
 
TranSporTE GraTUITo – As pessoas que precisarem 
se deslocar de um bairro a outro para tomar a vacina, 
podem utilizar o serviço gratuito do aplicativo Uber, 
parceria da empresa com o Governo da Paraíba. O código 
que deverá ser inserido é o VACINAPB e cada usuário só 
pode inseri-lo uma vez, garantindo a gratuidade para as 
duas viagens que devem chegar até R$ 25, cada.

pB tem mais de 1,4 mil novos casos e 58 mortes

Novos 1.486 casos de co-
vid-19 e 58 óbitos foram con-
firmados ontem pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES). Com 
os números, a Paraíba chegou a 
272.811 casos acumulados de 
covid-19, sendo 193.188 pes-
soas consideradas recuperadas 
e 6.234 vítimas fatais da doença. 
Entre os casos de contaminação 
confirmados, 92 (6,19%) são ca-
sos de pacientes hospitalizados 
e 1.394 (93,80%) são leves, que 
se recuperam em residências.

Entre os óbitos, 42 dos 58 
ocorreram nas últimas 24 horas, 
os demais são datados de 6 de 
março e 12 de abril de 2021, 
sendo 10 deles em hospitais 
privados e 48 em hospitais pú-
blicos. Foram acometidos 35 ho-
mens e 23 mulheres, com faixa 
etária de 32 a 94 anos. Um total 
de 17 não possuíam comorbi-
dades, nos demais, foi observa-
do a presença de hipertensão e 
diabetes com maior frequência. 

João Pessoa lidera a lista 
de cidades com maior registro 
de óbitos entre seus residentes 
no boletim diário com 29 regis-

tros, Campina Grande aparece 
em seguida com 4 óbitos, a lista 
segue com Bayeux (3), Patos (2), 
Alhandra, Arara, Areia de Ba-
raúnas, Cabedelo, Carrapateira, 
Casserengue, Cruz do Espírito 
Santo, Cubati, Cuité, Itabaiana, 
Manaíra, Monteiro, Puxinanã, 
Riacho dos Cavalos, Santa Rita,  
São João do Rio do Peixe, São 
Mamede, São Miguel de Taipu, 
Sapé e Serraria (com um faleci-
mento cada). Outros 93 óbitos 
estão em investigação.

O Sistema de Informação 
do Ministério da Saúde, o estado 
aplicou 657.278 doses de imu-

nizantes contra a covid-19. Um 
total de 510.657 pessoas foram 
vacinadas com a primeira dose e 
146.621 com a segunda dose da 
vacina. O estado tem ainda uma 
distribuição de 918.218 doses 
para todas as 223 cidades do es-
tado. Também foram realizados 
780.906 testes para diagnóstico 
da covid-19.

De acordo com o Centro Es-
tadual de Regulação Hospitalar, 
78 pacientes foram internados 
nas últimas 24h. Ao todo, 796 
pacientes estão internados nas 
unidades de referência. Com 
isso, a ocupação dos leitos de 

UTI (adulto, pediátrico e obs-
tétrico) em todo o estado é de 
70%, nas enfermarias adulto o 
número é de 65%. A Região Me-
tropolitana de João Pessoa apa-
rece em seguida com uma taxa 
de ocupação que chega a 78% 
na UTI e 72% em enfermarias. Já 
Campina Grande possui 67% de 
ocupação dos leitos de UTI adul-
to, com o mesmo percentual 
nas enfermarias. No Sertão são 
74% dos leitos de UTI ocupados 
e 52% de pessoas internadas 
nas enfermarias para adultos.  
Um total de 42 municípios que 
possuem mais de mil casos acu-

mulados de contaminação pela 
doença. As cidades mais atin-
gidas entre elas são João Pes-
soa (74.017), Campina Grande 
(25.085), Patos (10.203), Cabe-
delo (6.934), Guarabira (6.731), 
Santa Rita (6.668), Cajazeiras 
(6.101), Sousa (5.628) e Bayeux 
(5.618). A lista de cidades com 
mais óbitos entre os residentes 
também é liderada pela capital 
paraibana com 2.170 mortes 
confirmadas, Campina Grande 
(715), Santa Rita (257), Bayeux 
(199), Patos (178), Cabedelo 
(155), Cajazeiras (109) e Gua-
rabira (98).

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br
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Prazo de validade da CNH, pontuação por infração, uso de 
farol nas rodovias e da cadeirinha sofreram alterações

Os motoristas desavi-
sados devem ficar atentos, 
porque passou a vigorar on-
tem a nova lei de trânsito, 
sancionada pelo Governo 
Federal em outubro do ano 
passado. Com ela, houve 
mudança para condutores 
de todas as categorias. En-
tre as alterações contidas 
no Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB) está o período 
de renovação da Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH), que irá variar con-
forme a idade do titular do 
documento. O gerente exe-
cutivo de registro de veícu-
los do Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB), Nilo Andrade, 
frisou que os paraibanos se 
informem sobre as mudan-
ças para não serem pegos 
desprevenidos.

“São mais de 50 mudan-
ças que envolvem benefícios 
e cuidados para todas as 
categorias. E o desconheci-
mento da lei não vai isentar 
a pessoa de pagar pela pe-
nalidade cometida. Então, 
procurar se informar sobre 
a Lei de Trânsito é funda-
mental, porque isso bene-
ficia a todos, não apenas o 
motorista, uma vez que o 
trânsito é uma vivência em 
comunidade”, alertou.

Nilo Andrade citou al-
gumas novidades da legisla-
ção em vigor. Agora, a reno-
vação da CNH não será mais 
de cincos anos. Para o moto-
rista com idade inferior a 50 
anos será de dez anos; de 50 
a 69 anos o prazo é de cinco 
anos; e para quem tem idade 
igual ou superior a 70 anos, 
os exames de aptidão física 
e mental devem ser feitos a 
cada três anos. 

Outra informação im-
portante é que, na antiga re-
gra, para ter a CNH suspensa 
por acúmulo de infração, o 
condutor teria de reunir 20 
pontos ou mais. Na nova le-
gislação, pode chegar a 40 
pontos, desde que a lista de 
infrações não contenha ne-
nhuma penalidade conside-
rada gravíssima. 

Se o motorista tiver co-
metido pelo menos uma in-
fração gravíssima, o núme-
ro de pontos cai para 30. 
A partir de duas infrações 
gravíssimas, são 20 pontos 
para ter o documento sus-
penso. “O motorista tem 
de ter atenção porque al-
gumas infrações que eram 
classificadas como graves, 
passaram a ser gravís-
simas. Outras, que eram 
gravíssimas, foram reclas-
sificadas como graves. E 
isso vai influenciar na con-
tagem de pontos”, advertiu 
Nilo Andrade.

Registro Positivo
A nova legislação tam-

bém traz benefícios para o 
condutor que não desobede-
cer a Lei de Trânsito. Quem, 
durante um ano, não res-
ponder por nenhuma infra-
ção, vai ser inserido no Re-
gistro Nacional Positivo de 
Condutores, e poderá reque-
rer desconto de benefícios 
fiscais no futuro. “Mas ainda 
estão sendo definidos quais 
serão esses benefícios”, de-
clarou Nilo. 

Saiba Mais
No site do Detran-PB, 

o motorista irá encontrar, 
na área de notícias, maté-
ria sobre as mudanças no 
Código de Trânsito Brasi-
leiro. Dentro do texto, tem 
um link que irá direcionar 
o internauta a acessar um 
e-book da Associação Na-
cional dos Detrans (AND), 
que traz todas as mudan-
ças na legislação.

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Mudanças na 
lei do trânsito
estão valendo 
desde ontem

Foto: Evandro Pereira

Acesse através do QR Code a 
página do Detran na internet

- Nos casos de chamamentos para recall (convocação feito pelas montadoras para correção de defeitos em veículos), 
o automóvel será licenciado somente após a comprovação do reparo feito pela montadora. 

- O uso de cadeirinhas ou assento de elevação (para crianças maiores) no banco traseirodo veículo passa a ser obri-
gatório para crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 metro de altura. Antes, a regra 
incluía crianças com idade até 7 anos e meio. 

- Ao receber o comunicado de infração, o motoristas tem um prazo de 30 dias para entrar com recurso de defesa 
prévia. Antes, o prazo era de 15 dias. 

- O prazo de renovação da CNH varia de 10, cinco ou três anos, conforme a idade do condutor.

- O condutor de motocicleta só poderá transportar na garupa criança a partir de 10 anos de idade. Antes, a idade 
mínima era de 7 anos.

- Pilotar motocicleta com a viseira levantada passa a ser uma infração média, com multa de R$ 130,16. Antes, 
pilotar com viseira levantada ou danificada era considerada infração leve.

Confira algumas mudanças na legislação de trânsito

Motorista precisa estar 
atento às novas regras de 
trânsito que passaram a 
valer ontem em todo o país

A Fundação de Apoio 
à Pesquisa do Estado da 
Paraíba (Fapesq), em par-
ceria com a Secretaria da 
Educação e da Ciência e 
Tecnologia da Paraíba, lan-
çou o edital de apoio a es-
tudantes egressos de exce-
lência da rede estadual de 
ensino. O edital visa con-
ceder apoio financeiro aos 
alunos que apresentaram 
um bom desempenho no 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2020. 

O auxílio financeiro 
para bolsas de pesquisa 
será de R$ 400 mensais, 
pelo período de 12 meses. 
No total, serão disponibi-
lizados R$ 144 mil, oriun-
dos do Tesouro Estadual.

Durante o programa 
Conversa com o Governa-
dor, ontem, o governador 
João Azevêdo ressaltou a 
importância dessa ação. 
“Nós estamos destinando 
recursos para estas bol-
sas como forma de incen-
tivar os alunos, porque eu 
sei que isso é um esforço 

muito grande. Na Universi-
dade muitas vezes vai ser 
exigido um deslocamento 
maior, uma necessidade de 
um aporte e através desse 
edital estaremos ajudando 
30 alunos a atingirem seus 
objetivos de maneira mais 

fácil. Tenho certeza que as-
sim que as condições per-
mitirem iremos ampliar 
esse programa”, garantiu.

Serão concedidas até 
10 bolsas para os alunos 
que obtiveram nota igual 
ou superior a 980 pontos 

na redação do Enem 2020; 
e até 20 bolsas para os alu-
nos que foram selecionados 
em primeiro lugar em curso 
superior na chamada regu-
lar (ampla concorrência ou 
cotas), matriculados em IES 
do estado da Paraíba, por 
meio do Sisu 2020. 

As inscrições no edital 
podem ser feitas a partir 
desta segunda-feira (12) 
até 12 de maio próximo. A 
divulgação do resultado fi-
nal será no dia 28 de maio 
deste ano. 

Estudantes com boa nota 
no Enem podem ter bolsa

Vítimas de acidentes

Complexo de Patos tem alta 
de 18% nos atendimentos

Entre as 18h da última 
sexta-feira (9) e a meia- 
noite do domingo (11), o 
plantão da Emergência e 
Urgência do Complexo Hos-
pitalar Regional Deputado 
Janduhy Carneiro (CHRD-
JC), de Patos, registrou o 
atendimento de 33 pessoas 
vítimas de acidentes, sendo 
a maior parte delas (28) de 
acidentes envolvendo mo-
tocicletas. Incluindo todos 
os atendimentos do final 
de semana, 162 pessoas de-
ram entrada na unidade de 
saúde. 

O plantão de maior 
movimento foi o do sábado 
com 81 pessoas, seguido do 
domingo, quando deram en-
trada na unidade outras 57 
pessoas. Das 18h da sexta-
feira até a meia-noite, mais 
24 pessoas foram atendidas 
por causas diversas. Seis ci-
rurgias foram realizadas en-
tre os dias 9 e 11, sendo três 
de ortopedia e outras três de 
cirurgia geral.

 Comparando os dados 
da urgência e emergência 
da unidade deste final de 
semana com o anterior, 
houve uma queda de 5% 
no número de atendimen-
tos (de 2 a 4/4 foram 170 
atendimentos), porém hou-
ve um aumento no número 
de acidentados atendidos, 
de 28 pessoas no anterior 
para 33 no mais recente, 
que corresponde a 18% de 
aumento.

Na emergência, além 
dos casos envolvendo os 
acidentados com motos, 
automóvel e bicicleta, os 
demais motivos dos aten-
dimentos da unidade neste 
final de semana foram de 
pacientes com dor abdomi-
nal, síndrome gripal, queda 
da própria altura, queda de 
nível, entorse ou torção, dor 
no peito, dor renal, aciden-
te com objeto perfuro-cor-
tante, problemas ligados à 
hipertensão, entre outros 
motivos.

O boletim de atendi-
mento de pacientes vítimas 
de acidentes de trânsito 
mostra que dos 33 aciden-
tados, a quase totalidade 
foi de pessoas que estavam 
em motocicletas, com 28 
casos. Houve ainda quatro 
pessoas que se envolveram 
com acidentes de automó-
vel e uma que se acidentou 
com bicicleta. 

Dos 33 acidentados, 
seis deles precisaram per-
manecer internados para 
cuidados posteriores. Os de-
mais foram liberados após 
os primeiros socorros. Dos 
acidentados, a maior parte 
deles foi da cidade de Patos, 
com 16 pessoas no total, 
mas foram atendidos tam-
bém pacientes das cidades 
de Aguiar, Cacimbas, Des-
terro, Imaculada, Matureia, 
Olho D’água, Paulista, Pian-
có, Santa Teresinha, Santana 
de Mangueira, São Bento, 
São José do Bonfim, Tavares, 
João Pessoa e São Mamede.

Através do QR Code o 
estudante interessado em 
receber uma bolsa pode 
realizar a sua inscrição

Nós estamos 
destinando recursos 

para estas bolsas 
como forma de 

incentivar os alunos, 
porque eu sei 

que isso é um esforço 
muito grande. 
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Mais de 120 suspeitos foram detidos no estado e 24 armas de fogo foram apreendidas em operações policiais
A Polícia Militar regis-

trou crescimento de 50% 
na apreensão de armas nes-
te final de semana, na Paraí-
ba, em relação ao final de 
semana anterior.

O balanço foi divulga-
do pela Coordenadoria de 
Estatística e Avaliação da 
corporação que ainda re-
gistrou um aumento no nú-
mero de prisões em todas 
as regiões do estado.

A estatística faz parte 
do levantamento realiza-
do no período entre sexta-
feira passado e domingo, 
quando houve a apreensão 
de 24 armas de fogo, com a 
detenção de 121 suspeitos 
e ainda a recuperação de 20 
veículos com registros de 
roubo ou furto. 

Ainda de acordo com a 
Polícia Militar paraibana, 
o resultado é consequên-
cia da intensificação das 
operações Nômade e Cida-
de Segura, que ocuparam 
áreas apontadas pelas es-
tatísticas e inteligência da 
PM para combater diver-
sos tipos de crime, a exem-
plo de roubos, homicídios e 
tráfico de drogas.

Comparativos
No fim de semana, 

quando aconteceu o feria-
dão, entre sexta-feira (2) e 
domingo (4), foram apreen-
didas 16 armas de fogo. Em 
relação ao número de sus-
peitos detidos, foram 121 
agora contra 115 do fim de 
semana passado; os veícu-
los recuperados também ti-
veram um aumento de cin-
co casos. Todos os presos 
e apreendidos foram apre-
sentados nas delegacias, 
nos municípios. 

Para garantir a sensação 
de segurança à população, 
a Polícia Militar continua 
realizando novas operações 
em todas as regiões do esta-
do, inclusive, com o objetivo 
de fazer cumprir os decre-
tos estadual e municipais 
evitando aglomerações.

A Operação Previna-se 
encerrou, nesse fim de se-
mana, mais uma festa, no 
bairro Serrotão, em Campi-
na Grande, onde várias pes-
soas se aglomeravam, sem 
máscaras e usando drogas. 
A ação dos policiais do 2º 
PM aconteceu no início da 
noite de sábado (10).

Apreensões de armas e prisões 
crescem 50% no fim de semana

Preso mais um suspeito de invadir apartamentos
A Polícia Militar prendeu no do-

mingo passado mais um suspeito de 
praticar furtos em prédios localizados 
nos bairros da orla de João Pessoa. 
O acusado, que tem 21 anos, foi 
reconhecido através de imagens de 
circuito de segurança de um dos 
condomínios que ele entrou.

As equipes da Companhia Espe-

cializada em Apoio ao Turista (CEA-
Tur) realizavam rondas no bairro de 
Manaíra quando se depararam com 
o suspeito, que estava com dois no-
tebooks e uma pequena quantidade 
de drogas. Ao confrontar as imagens 
dele com as do circuito de seguran-
ça dos prédios que foram alvos dos 
furtos, foi constatado que era ele o 

acusado. As informações são de que 
ele levava tanto bicicletas quanto ob-
jetos que estavam dentro dos carros, 
nos estacionamentos dos prédios. O 
preso já tinha passagem por roubo 
em Guarabira. Ele foi apresentado 
na Central de Flagrantes, no Geisel. 
Com o acusado, já são oito presos 
por furtos na área da orla, este ano.

Notebooks foram 
encontados com 
jovem de 21 anos, 
suspeito de invasões. 
Este é o oitavo preso 
pela Polícia Militar

Foto: PMPB

Sepultado, em Natal, 
policial morto na PB

O corpo do policial civil 
Cleverson Luiz Fontes, de 45 
anos, foi sepultado na tarde 
de último domingo, em um 
cemitério na cidade de Na-
tal, no Rio Grande do Norte. 
Ele foi morto durante as-
salto na noite de sábado no 
momento que estava com a 
família – esposa e três filhos 
no interior do seu veículo, na 
frente da casa de seu sogro. 
A Polícia Militar do estado 
vizinho  agiu rápido e conse-
guiu prender três suspeitos.

O cortejo que acompa-
nhou o carro funerário per-
correu várias ruas de Natal 
até o cemitério localizado às 
margens da BR-101.

Cleverson Luiz Fontes 
integrava os quadros da Po-
lícia Civil da Paraíba há seis 
anos, e era lotado na Dele-
gacia de Atendimento à Mu-
lher, de Mamanguape, onde 
trabalhava com a delegada 
Cristiane Medeiros. Ela es-
teve em Natal, na noite do 
crime acompanhando as pri-
meiras investigações da Po-
lícia Civil do RN.

O assassinato do poli-
cial aconteceu na Rua Mar-

quês de Caravelas, no bairro 
Pitimbu, Zona Sul da capital 
potiguar. Segundo consta 
das informações, por volta 
das 20h30 Cleverson saía 
da casa do sogro com a mu-
lher e os três filhos quando 
foi abordado por crimino-
sos a pé. Eles anunciaram o 
assalto e perceberam que a 
vítima era policial civil. Nes-
se momento um dos bandi-
dos efetuou sete disparos, 
sendo a maioria na cabeça. 
Eles fugiram e bateram com 
o carro. Quatro suspeitos de 
participação no crime foram 
presos. A delegada Cristiane 
Medeiros disse que o poli-
cial, já dentro do carro com 
as crianças acomodadas foi 
abordado por três crimino-
sos e depois chegou outro. 
Um deles o identificou como 
policial, porque tinha tanto 
a arma, como o distintivo 
estava no console do carro”, 
contou a delegada Cristiane 
Medeiros, da Delegacia da 
Mulher em Mamanguape, 
onde Cleverson trabalhava 
há seis anos. Cleverson deixa 
a mulher e três filhos: de 14, 
11 e 4 anos de idade.

Vítima de explosão morre 
no Hospital de Trauma

A explosão ocorrida 
em um prédio comercial no 
bairro de Mangabeira, em 
João Pessoa, provocou mais 
uma morte. Yuri Ítalo, de 
20 anos, estava internado 
no Hospital de Emergência 
e Trauma e morreu nesse 
domingo (12), onde se en-
contrava internado desde o 
dia 4 deste mês, vítima da 
tragédia que matou a estu-
dante de radiologia Jacie-
le Almeida de Lima, de 24 
anos, e o filho de 3 anos.

A explosão foi registrada 
em um prédio de pequeno 
porte no bairro de Manga-
beira, onde funcionava um 
estabelecimento comercial e 
o proprietário construiu dez 
quitinetes. Conforme o Corpo 
de Bombeiros, duas pessoas 

Feminicídio

Jovem é assassinada pelo 
companheiro em Pitimbu

Silvânio Monteiro dos 
Santos, 40 anos, está sendo 
apontado como suspeito 
do assassinar Raquel Flo-
rentino dos Santos, de 32 
anos. O casal residia na co-
munidade “Pontinha”, dis-
trito de Acaú, em Pitimbu, 
no Litoral Sul do estado. 
O crime será investigado 
pelo Núcleo de Homicídios 
de Alhandra.

O crime ocorreu na 
madrugada dessa segunda-
feira (12) e segundo a polí-
cia, o casal estava bebendo 
na companhia de outras 
pessoas quando começou 
um desentendimento en-

tre Silvânio e Raquel por 
causa de ciúmes. O homem 
se armou com uma facada 
e agrediu a mulher.

Populares tentaram 
impedir a fuga do crimi-
noso. O Samu foi aciona-
do, mas ao chegar ao local 
constatou que Raquel já es-
tava morta. A jovem deixou 
dois filhos, de 12 anos e 7 
anos, de outro relaciona-
mento.

Outro crime
A Polícia Civil de Ala-

goa Nova está solicitando 
apoio da população, atra-
vés do 197 para prender os 
autores do assassinato de 

Cleverson prestava serviço em Mamanguape e foi morto durante assalto

A Corregedoria da 
Polícia Militar vai apurar 
a ação de policiais do 7º 
BPM que no final da tarde 
de domingo (11) foram 
ao bairro Tibiri, em Santa 
Rita, averiguar uma infor-
mação do CIOP de dispa-
ros de arma de fogo. 

No local, os policiais 
constataram troca de tiros 
entre bandidos e encon-
traram um adolescente 
de 14 anos, identificado 
por Kauan baleado, sendo 
socorrido em uma viatura 
da PM para o hospital de 
Emergência e Trauma Se-
nador Humberto Lucena. 
De acordo com o serviço 
de assistência social da 
unidade hospitalar, o qua-
dro clínico do adolescente 
é considerado estável.

 A Polícia Militar di-
vulgou nota onde afirma 
que a guarnição foi à lo-
calidade conhecida como 
Campo do Bragantino 
para checar denúncias de 
disparos de arma de fogo. 
A instituição alega que, 
ao chegar lá, a polícia foi 
recebida com tiros e revi-
dou os disparos. Durante 
o tiroteio, os criminosos 
teriam fugido por uma 
mata. Nas buscas encon-
trou o adolescente balea-
do. Só no decorrer da apu-
ração será possível dizer 
de onde partiu o disparo 
que atingiu o adolescente 
e se ele teria ligação com 
o grupo que participou do 
tiroteio. Qualquer apon-
tamento agora, sem a de-
vida apuração, pode ser 
equivocado. A própria PM 
também está apurando o 
caso”, diz o comunicado.

PM apura 
atuação de 
policiais em  
operação

morreram e seis ficaram fe-
ridas. Três pessoas foram 
encaminhadas para o Hos-
pital de Trauma, entre elas 
Yuri Ítalo, de 20 anos, que 
não resistiu aos ferimentos.

O corpo de Bombeiros, 
através da Diretoria de Ati-

vidades Técnicas - DAT está 
investigando as causas da 
explosão. A princípio se sus-
peita que um botijão de gás 
tenha explodido provocando 
a queda do imóvel e danifi-
cando outras casas que tive-
ram que serem demolidas.

A explosão ocorreu na madrugada do dia 4 deste mês, em Mangabeira

Foto: CBMPB

Arlindo Francisco da Silva, 
de 80 anos, que foi encon-
trado com as mãos e pés 
amarrados na tarde de sá-
bado (10), em sua casa. 

Raquel foi morta a facadas

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Primeira fase da campanha começou ontem com imunização de crianças, gestantes e puérperas, indígenas e pessoal da saúde

O Governo da Paraíba, 
através da Secretaria Esta-
dual de Saúde (SES), iniciou 
ontem a vacinação contra a 
gripe, em todos os 223 mu-
nicípios paraibanos. O lança-
mento da Campanha Nacio-
nal contra Influenza ocorreu 
na sede da SES, em João 
Pessoa, e tem como objetivo 
imunizar mais de 1,5 milhão 
de pessoas – inseridas nos 
três grupos prioritários do 
Ministério da Saúde – até o 
dia 9 de julho, que é quan-
do encerra a terceira fase da 
imunização. 

A campanha de vaci-
nação será dividida em três 
fases. A primeira acontece-
rá até o dia 10 de maio, com 
a imunização do 1º grupo 
prioritário: crianças de 6 
meses a menores de 6 anos 
de idade, mulheres gestan-
tes e puérperas, população 
indígena e trabalhadores da 

área de saúde. A segunda 
fase será de 11 de maio a 8 
de junho, destinada aos ido-
sos com mais de 60 anos de 
idades e professores. Já a 3ª 
fase ocorrerá de 9 de junho a 
9 de julho e será direcionada 
às pessoas com comorbida-
des, portadores de deficiên-
cia, caminhoneiros, motoris-
tas de transportes coletivos, 
profissionais da Segurança 
Pública e da Administração 
Penitenciária, além das pes-
soas privadas de liberdade e 
jovens que cumprem medi-
das socioeducativas.

O secretário de Estado 
da Saúde, Geraldo Medeiros, 
fez questão de destacar a im-
portância dessa vacina para 
evitar a ocupação dos leitos 
hospitalares, que atualmente 
estão sendo utilizados pelos 
pacientes acometidos pela 
covid-19. “Convocamos to-
dos os segmentos da socie-
dade para se conscientizar 
dessa importante vacinação 
para que daqui a pelo me-
nos 45 dias todos dos grupos 

prioritários estejam vacina-
dos. Temos que ter a con-
vicção que a gripe também 
mata. Precisamos imunizar 
contra a influenza para não 
congestionar os hospitais. 
Nossa meta é garantir que 
90% dos paraibanos estejam 
vacinados contra a gripe até 
o mês de julho deste ano”, 
afirmou

Geraldo aproveitou para 
lembrar que quem já tomou 
alguma das vacinas contra a 
covid-19 deverá esperar pelo 
menos 14 dias, após a segun-
da dose, para se vacinar con-
tra a H1N1. “Já para quem es-
tiver doente (infectado pelo 
novo coronavírus) precisa 
esperar 40 dias para tomar a 
vacina da gripe, que é triva-
lente e tem um alto poder de 
proteção. Nas próximas se-
manas, estaremos contando 
com o apoio dos secretários 
municipais e suas equipes de 
vigilância de Saúde e agentes 
comunitários para fazerem a 
busca ativa de quem precisa 
ser vacinado. A Paraíba tem 

mil salas de vacinação em 
todo o estado e é importante 
darmos as mãos e trabalhar-
mos juntos para salvarmos 
vidas”, acrescentou o secre-
tário.

O representante do 
Conselho de Secretários Mu-
nicipais de Saúde (Cosems
-PB), o secretário de Saúde 
Cabedelo Murilo Suassuna, 
garantiu o empenho dos se-
cretários de todas as cidades 
da Paraíba nessa luta contra 
a gripe. “Mais uma vez esta-
remos sendo testados nessa 
pandemia, diante de uma 
luta que a gente já vem com 
os profissionais de saúde, há 

14 meses, mas como o desa-
fio está posto a nossa garan-
tia é que os municípios estão 
preparados e prontos para 
cumprirem todas as metas 
dessa campanha”, ressaltou, 
acrescentando: “Essa imu-
nização é muito importante 
também, porque sabemos 
dos problemas que a H1N1 
pode causar nas pessoas. 
Todos os municípios estão 
equipados para vacinar sem 
atrapalhar a vacina da co-
vid-19”.

Para marcar o início da 
campanha foi realizada a 
aplicação da primeira dose 
em uma criança indígena da 
aldeia Cândido, localizada na 
cidade de Marcação, Litoral 
Norte paraibano. “Eu estou 
muito feliz de ter sido esco-
lhido para ser o primeiro pa-
raibano a se vacinar contra a 
gripe e espero que todos da 
minha tribo também sejam 
vacinados e fiquem protegi-
dos contra a gripe”, celebrou 
o pequeno indígena Alejandro 
Barbosa da Silva, de oito anos.

A secretária executiva 
de Saúde da capital, Rossana 
Sá, também participou da-
solenidade e destacou que 
a população de João Pessoa 
deve ficar atenta às fases de 
vacinação para procurar as 
Unidades Básicas de Saúde 
(USB) nas datas corretas de 
sua faixa etária. 

“É de fundamental im-
portância essa vacina, que é 
eficaz e segura no combate 
ao vírus da Influenza. Com 
essa vacina, vamos evitar 
os casos graves de H1N1 e 
diminuir a mortalidade das 
pessoas contra esse vírus”, 
Ela acrescentou:  “Estamos 
começando a vacinação an-
tes do inverno para que dê 
tempo gerar anticorpos em 
todos os que irão receber 
o imunizante, pois só após 
duas ou três semanas da 
dose é que as pessoas esta-
rão protegidas. As equipes 
de Saúde da Família já estão 
preparadas, segundo os pro-
tocolos sanitários contra a 
covud-19”.

Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Saúde quer vacinar 1,5 milhão 
contra gripe até julho na PB

Foto: Roberto Guedes

Indígenas estão entre grupos prioritários da primeira fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe; campanha se estenderá até 9 de julho e autoridades de saúde reafirmam a importância da adesão da população

Hospital Padre Zé

Campanha arrecada donativos para tratar idosos

O Hospital Padre Zé ini-
ciou ontem uma campanha 
de arrecadação de donativos e 
de convocação de voluntários 
para dar uma melhor assistên-
cia aos 20 idosos que foram 
resgatados do abrigo “Cui-
darte - Lar de idosos”, fechado 
pelo Ministério Público no dia 
4 de abril após denúncia de 
maus-tratos aos seus internos. 
Entre os itens da campanha, 
os que o Hospital Padre Zé 
necessita mais são: fraldas ge-
riátricas, produtos de higiene 
pessoal, alimentos e cadeiras 
de rodas.

De acordo com a direto-
ra administrativa do hospital, 
Janine Dantas, mesmo os itens 

pedidos sendo de suma im-
portância no acompanhamen-
to dos idosos, a maior carência 
neste momento, no entanto, 
é de cuidadores voluntários 
para ajudar no hospital. Ela 
conta que nunca o hospital 
recebeu tantos idosos ao mes-
mo tempo e com tantos pro-
blemas de saúde para serem 
tratados.

Janine Dantas explicou 
que “nem todos tiveram vi-
sita dos familiares, então o 
acompanhamento está sendo 
feito por nossos profissionais. 
O problema é que são muitos 
idosos e com cuidados muito 
específicos”. Ela acrescentou 
que “Padre Egídio (presidente 
do Instituto Padre Zé) até fez 
um pedido na TV, chamando 
cuidadores com tempo livre 

para irem até o hospital aju-
dar voluntariamente nesse 
acompanhamento aos idosos 
resgatados”.

Até ontem o Hospital 
Padre Zé tinha internado 20 
idosos que foram resgatados, 
sendo 17 deles acamados. O 
quadro clínico mais comum é 
de desnutrição e desidratação. 
Alguns estão com as taxas de 
glicemia alteradas, dois deles 
são pacientes oncológicos e 
outros apresentaram proble-
mas mentais. A faixa etária de 
todos os idosos resgatados va-
ria de 60 a 95 anos.

Janine Dantas  disse que 
alguns dos idosos comenta-
ram terem sofrido maus-tra-
tos no abrigo. Ela conta que 
uma das idosas chegou a per-
guntar se poderia fazer suas 

necessidades nas fraldas, pois 
no período em que ficou no 
abrigo, havia uma pressão psi-
cológica para que eles não fi-
zessem como forma de evitar 
o trabalho da troca de fraldas.

“Os idosos não estavam 
sendo hidratados nem ali-
mentados da forma como 
deveriam porque assim não 
teriam trabalho em trocar as 
fraldas”, comentou. Em um 
dos casos, uma outra pacien-
te apresentou uma fratura no 
braço que não foi tratada. Os 
ossos do braço foram calcifica-
dos mesmo quebrado.

“Neste caso da idosa que 
teve o braço quebrado nossos 
profissionais não podem fazer 
mais nada. O braço foi calcifi-
cado mesmo quebrado, invia-
bilizando qualquer procedi-

mento cirúrgico. Ela se queixa 
de muitas dores no braço, mas 
infelizmente ela vai ter que 
conviver com esse problema 
pelo resto da vida”, lamentou 
Janine.

Ainda conforme a dire-
tora administrativa do hospi-
tal, os idosos apresentavam 
lesões na pele. Eles estão sob 
acompanhamento médico, re-
cebendo antibióticos para tra-
tar as feridas e, segundo Jani-
ne Dantes, não há previsão de 
alta hospitalar para nenhum 
deles.

“Pedimos que quem pu-
der doar, venha diretamente 
ao Hospital Padre Zé, que fica 
localizado na Avenida Bot-
to de Menezes, no bairro do 
Tambiá, e deixe sua doação 
na recepção. Nossa equipe 

já está preparada para fazer 
esse trabalho de atendimento 
para doações. Também temos 
à disposição um carro do hos-
pital que pode ir até a casa de 
quem quiser doar e fazer essa 
coleta. Nesse caso, o interessa-
do deve entrar em contato por 
telefone e solicitar esse servi-
ço para nossa equipe recolher 
a doação”, explicou.

André Resende
andreolimpio89@gmail.com

Idosos serão vacinados a 
partir de 11 de maio. Os 
que foram imunizados 

contra covid-19 precisam 
de um intervalo de 14 dias 

entre as duas vacinas. 

HoSPital PadrE Zé 

n Endereço: Avenida 
Desembargadir Boto 
de Menezes, 657 - 
Tambiá, João Pessoa- 
PB, CEP: 58020-670
n Telefone: (83) 
3041-8400
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Literatura infantil
Nesta terça-feira, edição virtual do ‘Painel Funesc’ vai debater 
sobre o incentivo à leitura para crianças com os autores André 
Ricardo Aguiar, Jairo Cézar e Junior Misaki (foto). Página 12
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Nesta terça-feira é cele-
brado a “primeira parte” do 
centenário de nascimento da 
sambista carioca Dona Ivone 
Lara. “Minha avó nasceu em 
1922, entretanto a mãe dela, 
minha bisavó, precisou aumen-
tar a idade dela em um ano 
para ingressar no internato do 
Colégio Orsina da Fonseca, na 
Tijuca. Sendo assim, a família 
resolveu comemorar o cente-
nário duas vezes: em 2021 e 
de maneira oficial, com mui-
tos eventos, em 2022, porque 
ela merece”, esclareceu André 
Lara, neto da artista. 

Independente de ser uma 
“data oficial” presente nos do-
cumentos (inclusive no seu 
registro eleitoral no TSE), já 
estão disponíveis nas princi-
pais plataformas musicais de 
streaming as primeiras fai-
xas da série comemorativa em 
formato de fonogramas Baú 
da Dona Ivone, projeto ideali-
zado pelo neto.

Conhecida como a ‘Pri-
meira-Dama do Samba’ e 
também como a ‘Rainha do 
Samba’, a cantora e compo-
sitora derrubou as barreiras 
contra o preconceito, sendo a 
primeira mulher a assinar um 
samba-enredo e a integrar 
parte da ala de compositores 
da Escola de Samba Império 
Serrano (RJ).

Mesmo depois da sua 
morte, em 2018, a artista  con-
tinua influenciando sambis-
tas de todo o país, inclusive 
na Paraíba. “É uma referência 
e continua tendo um papel 
importantíssimo na história 
do samba. É um norte de re-
sistência, perseverança e luta 
no sentido de que o papel da 
mulher é no lugar que ela qui-
ser”, afirmou Helô Uehara, que 
inclui músicas da artista no 
repertório da banda Agoiê.

“Ivone Lara é um dos 
maiores expoentes da música 
brasileira, uma grande compo-
sitora, de personalidade ímpar 
e, sendo uma mulher negra, 
abriu o espaço no samba para 
a representatividade femini-
na”, disse a cantora e composi-
tora Polyana Resende.

“Era uma artista comple-
ta, além de uma guerreira, pois 
quebrou os tabus e deixou, 
como legado, o fato de que a 
mulher não é um ser menor. 
Ela continua viva, através da 
sua obra”, ressaltou o sambista 
paraibano Zé Katimba.

A paraibana observou 
que pelo fato de Dona Ivone 
ser negra, o destaque que ob-
teve foi muito importante para 
a questão da identidade da 
mulher. “O samba é um am-
biente muito masculino e ela 
é uma dessas grandes repre-
sentantes da ala feminina e 
uma mulher extremamente 
forte e marcante na arte dela”, 
apontou. “Eu a considero uma 
grande intérprete, que tem al-
gumas particularidades, como 
o timbre marcante e contava 
bem a história das músicas”.

Uma das músicas que Pol-
yana Resende destacou se cha-
ma ‘Tendência’. “Eu acho essa 
canção muito bem-feita, tanto 
melodicamente como também 
poeticamente, com detalhes 
que fazem a diferença. As mú-
sicas dela estão no meu reper-
tório e o público adora porque 
são canções com as quais são 
fáceis das pessoas se identi-
ficarem e de apreciarem. São 
músicas aconchegantes, cheias 
de suingue e muito bonitas”.

Radicado no Rio de Janei-
ro, o paraibano Zé Katimba 
recordou que conheceu Dona 
Ivone Lara há muitos anos, 
quando a cantora e composito-
ra era mais nova. “Tive a honra 
e o prazer de dividir o palco 
com ela, que era uma estrela, 
uma luz. Dona Ivone não de-
veria morrer. Mas ela não mor-
reu, porque aí está a obra dela 
por toda a eternidade. No meu 
entender, a mulher está acima 
do bem e do mal, porque só 
ela é capaz de gerar uma nova 
vida e, também, compor mú-
sicas. E Ivone tinha esses dois 
poderes. A música não pega 
pó, não enferruja e nem ocupa 
espaço e, através de sua obra, 
continuará sendo lembrada 
eternamente”, afirmou ele. 

Para ele, Ivone Lara era 
uma artista completa. “Além 
de quebrar tabus ao perten-
cer a uma ala de composito-
res de escola de samba, que 
era uma área machista, fecha-
da, os textos de suas letras 
eram bons e as melodias, ma-
ravilhosas. Ela cantava com 
alegria e tinha uma carga de 
emoção”, comentou Katim-
ba, para qual a sua música 
preferida é ‘Sonho meu’, pelo 
fato de até hoje ser cantada 
em qualquer apresentação de 
roda de samba. 

Já Helô Uehara tem uma 
postura adotada por Dona 
Ivone Lara, por meio de sua 
obra. “Ela é a grande rainha 
que representa a luta da mu-

lher no samba. Além de ser a 
primeira a colocar um sam-
ba-enredo de sua autoria na 
avenida, pelo fato de o samba 
ter sido marginalizado por 
muito tempo, por causa de 
sua origem negra, Dona Ivo-
ne foi uma das mulheres que 
abrigavam apresentações em 
suas próprias casas, com o 
objetivo de manter preserva-
da essa tradição. Por isso, o 
papel dela é importantíssimo 
na história, porque o samba 
é maravilhoso e o racismo 
estrutural tentou colocar no 

lugar de coisas não boas e ela 
conseguiu vencer esse desa-
fio”, disse a cantora e compo-
sitora. “É uma obra musical 
que tem leveza, suavidade, 
axé, força e resistência e conti-
nua viva, através das músicas 
dela e de nós, mulheres, que 
representamos a força da fe-
minilidade no samba, tendo 
aberto o caminho para as pos-
sibilidades das mulheres no 
samba”, acrescentou vocalista 
e líder do grupo Agoiê.

“Dona Ivone Lara foi 
uma mulher guerreira, em 

sua época. Em meio a tantos 
preconceitos, conseguiu mos-
trar que a mulher tem o seu 
espaço no samba, abrindo as 
portas para elas”, afirmou o 
músico Kojak do Banjo, inte-
grante do grupo Pura Raiz. 
“Para mim, ela foi sensacional 
e não existiu, até hoje, uma 
mulher, uma voz feminina, no 
samba, que interpretasse tão 
bem a nossa Música Popu-
lar Brasileira”, disse ele, para 
quem a Rainha do Samba tem 
“um arsenal” de composições 
de qualidade, a exemplo de 

‘Mas quem disse que eu te 
esqueço?’, ‘Cansei de esperar 
você’ e ‘Sonho meu’.

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Rainha do 
Samba 
faz 100 
anos
Paraibanos falam sobre a 
importância e pioneirismo da 
cantora e compositora Dona 
Ivone Lara para o gênero

Conhecida como a ‘Primeira-Dama do Samba’, a artista, 
criadora de clássicos como ‘Sonho meu’, derrubou as 
barreiras do preconceito ao ser a primeira mulher a 
assinar um samba-enredo e a integrar parte da ala de 

compositores da Escola Império Serrano

Foto: Wilton Junior/Estadão Conteúdo

Podcast da Paraíba terá sambista como tema
“Dona Ivone Lara é um nome 

muito importante na história da 
música e do samba. Ela começou 
a compor desde criança e o lega-
do que deixou é o fato de que sua 
obra abriu os caminhos e marca a 
história da música até hoje”, enal-
teceu a produtora do Samba Se Ata, 
Laíla Alana. 

O grupo feminino de samba da 
Paraíba vai homenagear a artista 
na próxima quinta-feira (dia 15), 
dentro da programação do pod-
cast Quiçambas Memoráveis das 
Mulheres Compositoras, contem-
plado pela Lei Aldir Blanc, através 

da Fundação Cultural de João Pes-
soa (Funjope). Antes, o programa 
estreia nesta terça-feira, a partir 
das 8h, com o episódio “Samba da 
Bahia e Samba de Terreiro”, com 
Bruna Teixeira e Helô Uehara como 
entrevistadas. A transmissão será 
pelos canais que o grupo mantém 
nas plataformas digitais como Dee-
zer, Spotify e Soundcloud.

Laíla Alana lembrou que Ivone 
Lara levou um tempo para poder 
conquistar seu espaço no samba, 
por causa do preconceito de ser 
negra e compositora num ambiente 
machista. “Ela tinha uma visão muito 

interessante nas canções e só passou 
a atuar de maneira mais forte na car-
reira artística depois de se aposentar 
como profissional de enfermagem. A 
primeira música ensaiada pelo grupo 
Samba Se Ata, quando foi criado, 
em 2006, foi uma dela, chamada 
‘Alguém me avisou’”. 

O projeto Quiçambas Memorá-
veis das Mulheres Compositoras tem 
o objetivo de valorizar a participação 
feminina no samba. No total, serão 
exibidos gratuitamente, a cada 
dois dias, cinco episódios pré-gra-
vados do podcast que abordam a 
trajetória, biografia e contribuições 
musicais de compositoras essenciais 
do samba, desde as matriarcas até 
as contemporâneas. 

“Por causa da pandemia, não 
pudemos mais nos apresentar nos 
quintais das casas das integrantes 
do grupo. Passamos, então, a nos 
encontrar remotamente e realizar 
pesquisas virtuais, através de portais, 
sobre compositoras de samba e cons-
tatamos que algumas compositoras 
de músicas ainda desconhecidas e 
coisas que ainda não estavam muito 
bem divulgadas. Aí surgiu a Lei Aldir 
Blanc e decidimos colocar isso para 
o mundo”, disse Laíla Alana, acres-
centando que todas as etapas do 
projeto foram feitas exclusivamente 
por mulheres. 

Uma das integrantes do Samba 
Se Ata, Jadsely Santos, disse que a 
ideia do podcast é enaltecer a me-
mória e relevância que as mulheres 
de samba possuem no segmento da 
música e que vai além da posição 
de cantora e dançarina. “A gente 
quer mostrar, com o histórico e a 
produção atual, que esta linguagem 
artística também é espaço para as 
mulheres, fazendo girar a deter-
minação de apenas um lugar para 
as mulheres na roda de samba”, 
concluiu ela.Grupo Samba Se Ata lança programa de áudio para divulgar a história de mulheres no gênero

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o ‘Baú da Dona Ivone’
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E eis que em meio à pande-
mia, no Brasil que chora 350 mil 
mortos pela covid-19, uma nação 
dividida entre esquerda e direita, 
entre quem odeia o presidente e 
quem (ainda) o defende, surge uma 
super-heroína, arretada, de chapéu 
de couro, língua pra fora e o braço 
em riste, como se desse uma popu-
lar “banana” de antigamente para 
todo o tipo de preconceito, injusti-
ça e intolerância – numa imitação 
regional do famoso cartaz de Rosie, 
a Rebitadora, popularizado a partir 
dos anos 1970, como símbolo da 
luta feminista.

Com seu jeito autêntico, en-
fático e firme, a paraibana Juliette 
Freire já é a grande vencedora da 
21ª edição do Big Brother Brasil, 
levado ao ar pela Rede Globo e 
seus canais, aberto e privados, 
independente do resultado que se 
anuncia nas próximas semanas, 
em que ela disputa um gordo prêmio de R$ 1,5 milhão com 
outros nove participantes.

Nunca vi mais que um ou dois episódios inteiros de um 
Big Brother, qualquer um deles. Não faz a minha praia. Mas 
qualquer pessoa que tenha o mínimo de contato com uma 
rede social como Twitter ou Instagram, como é o meu caso, 
sabe bem o que se passa na autoproclamada “casa mais vigia-
da do país”, sobretudo as polêmicas que ali surgem.

Juliette – uma completa anônima até 25 de janeiro deste 
ano, quando chegou à casa do BBB – participa de um progra-
ma em que ilustres desconhecidos convivem, em confinamen-
to, com celebridades e artistas ditos famosos. E isso nem é 
novidade, até para a Paraíba. Em 2002, o querido jornalista 
Sérgio Montenegro, hoje na TV Correio, viveu uma experiência 
bastante similar na Casa dos Artistas, do SBT, que também re-
uniu famosos e fãs durante quase dois meses. O elenco tinha, 
em meio a gente como a gente, Agnaldo Timóteo, Solange 
Frazão (cuja “vaga de fã” foi para o paraibano), Jorge Pontual 
e Luiza Ambiel, que saiu do programa de braços dados com 
Serginho, o grande campeão daquela edição.

Quase 20 anos depois, a Paraíba volta a se destacar em 
programa similar. Mas o contexto e as reflexões de hoje são 
bem diferentes. O BBB21 trouxe à pauta nacional discussões 

sobre racismo, colorismo, transfo-
bia, preconceito e intolerância (das 
mais diversas) e política, temas 
“sufocados” nos meios tradicionais, 
como o jornalismo, pelo cotidiano 
da grave pandemia que nós esta-
mos vivendo.

No olho desse furacão, surge a 
pequena Juliette, de fala arrastada 
e jeito tímido, que foi crescendo, 
crescendo e crescendo à medida 
que os demais participantes caçoa-
vam de seu sotaque, de sua condi-
ção de nordestina, de seus gostos 
e sua postura. “Cancelada” – como 
se diz hoje o termo para “escantea-
da”, ou “vítima de bullying” - por 
artistas como Karol Conká, Juliette 
brilha ao mostrar a força da mu-
lher paraibana, sobrevivendo nessa 
selva de ignorância e xenofobia.

Daqui de onde estou, sem 
acompanhar direito o BBB, tenho 
a percepção que Juliette ganhou 

o Brasil, e os feitos numéricos em suas redes sociais atestam 
isso: recentemente, ela se tornou a participante do programa 
mais seguida no Instagram, por exemplo, batendo todos os 
outros famosos, inclusive Viih Tube, agora a segunda mais 
popular da casa na rede social. No domingo passado, quando 
escrevia este texto, Juliette chegou aos 20 milhões de seguido-
res no Instagram. Nada mal para uma garota que amealhava 
aproximadamente 4 mil no início do ano.

No ambiente da rede social – seja Instagram, ou Spotify, 
onde a moça tem até “diretor musical” – ela é um grande 
fenômeno, e não vejo isso como outra coisa a não ser o 
resultado das convicções e posturas da paraibana frente ao 
desmantelo que são os embates dentro do BBB, embates em 
que ela sempre se sobressai como a vítima que não baixa a 
cabeça, a “sister” que transborda sororidade, a nordestina 
que estende a mão a qualquer um, independente de raça, 
credo ou opção sexual. 

Juliette é a personificação de um Brasil que queremos 
para o futuro, um futuro de agora, depois de uma onda som-
bria e retrógrada que chegou ao país pregando tudo de ruim 
que o BBB acabou de mostrar, e que a Paraíba, através de sua 
brava e jovem advogada, que gosta de cuscuz, Chico César e 
Seu Pereira, tem combatido exemplarmente.

Ana Adelaide Peixoto
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

Longe de mim piorar o clima de morbidade 
que assola os dias presentes. Mas, lembrei de um 
acontecimento fúnebre que mexeu com os brios 
de uma família.

Começa com a história de José Maria, funcio-
nário da Funerária Caminho do Céu. No mês pas-
sado faleceu, em um dos hospitais da capital pa-
raibana, o senhor Tito Vergueiro, de tradicional 
família pessoense. Avisada do óbito, a Funerária 
Caminho do Céu, que resolvia tudo com relação à 
documentação, funeral e enterro, providenciou 
o recolhimento do corpo do falecido no hospital 
designado pela família. José Maria, recebendo o 
aviso (estava na mesa de um bar com os amigos), 
dirigiu-se ao nosocômio e colocou o corpo no 
carro fúnebre para que fosse levado à funerária, 
onde seria embalsamado, para seguir depois à 
sala de velórios. 

Mas nem o cadáver, nem o carro fúnebre, 
nem o motorista chegaram ao cemitério. A fa-
mília do falecido esperava desconsolada, os pa-
rentes de Tito Vergueiro, assim como dezenas 
de amigos, esperaram várias horas para sepul-
tá-lo – tudo em vão. A polícia foi acionada e só 
à noite se esclareceu o sumiço: o corpo foi lo-
calizado no interior do “rabecão”, no estaciona-
mento de um bar, nas proximidades do Centro 
Administrativo, em João Pessoa. De José Maria, 
nenhuma notícia...

A família do morto, inconformada, logo após 
o sepultamento e ainda sob os efeitos do abalo 
moral que atingiu a todos, contratou um advo-
gado que acionou a polícia e, posteriormente, o 
Poder Judiciário, sendo indenizada no valor de 
R$ 15 mil pelos danos sofridos.

Esse outro caso envolve a indevida sobrepo-
sição de caixões de defuntos, ocorrida no jazigo 
em que se encontravam os restos mortais de um 
recém-nascido, falecido há mais de 30 anos. Ao 
visitar o túmulo de seu falecido irmão, Maria 
tomou conhecimento de que outra pessoa fora 
sepultada no mesmo local. Em seguida, ela pro-
curou resolver a questão administrativamen-
te, mas não obteve êxito. Procurou o Judiciário. 
O pedido, feito através de advogado, pedia que 
o outro cadáver fosse removido do sepulcro de 
seu irmão, com a condenação da municipalidade 
ao pagamento de indenização pelo dano moral, 
“restando afetada em seu ânimo psíquico, so-
frendo, com isso, forte depressão”.

A violação de túmulo, segundo se apurou 
nos autos, teve origem em reconhecido equívoco 
cometido pelo coveiro local. Na sentença, o juiz 
da comarca explica que “o irmão da autora, ao 
que consta, faleceu com meia hora de vida e, se 
nasceu em condições médias, pesava em torno 
de três quilos, sua estatura não ultrapassava 
cinquenta centímetros, não possuía dentes e era 
dotado de ossos mais finos e frágeis que um ser 
humano adulto, tudo a autorizar a conclusão de 
que, passados trinta e oito anos, não existam 
mais restos mortais do menino”.

O magistrado de primeiro grau também 
analisou que os familiares da pessoa enterrada 
no jazigo do irmão da autora não faziam parte 
do processo. A questão deveria, pois, ser resol-
vida em perdas e danos, em processo próprio, 
com a presença de todos os herdeiros no polo 
ativo, uma vez que a remoção do corpo, que ago-
ra lá repousa, traria maiores transtornos do que 
a entrega de outro lote similar à família da au-
tora. Afinal, em razão da idade, poucas pessoas 
conheceram e, menos ainda, devem prantear o 
infante falecido.

O processo subiu ao tribunal e os julgado-
res rechaçaram a pretensão da imediata reti-
rada do estranho cadáver, que deveria ter sido 
acomodado em espaço próprio, visto que disto 
resultaria dano aos familiares daquele outro 
falecido, igualmente já amofinados pelo equivo-
cado sepultamento. E manteve a condenação ao 
pagamento de indenização em favor da autora 
no valor de R$ 6 mil, acrescida de juros e cor-
reção monetária, mais honorários advocatícios 
de 10%. 

(Esta crônica foi publicada no livro Crônicas 
Jurídicas: O Dia a Dia do Consumidor).

De defuntos
e coveiros

Politização da pandemia

Vasconcelos
Escritor - fer.mengo@uol.com.br
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Figura central do ‘reality show’ BBB21, paraibana posa imitando o 
famoso cartaz da ‘Rosie, a Rebitadora’, símbolo da luta feminista

Colunista colaborador

Foto: Divulgação

É o que os muitos  reclamam. Acho 
uma graça! Eles são tão cegos e débeis 
que não veem que quem começou a 
politizar a pandemia (de forma rasteira 
e vil)  foi o próprio “des-governo”. Quem 
já vai no quarto ministro da Saúde 
exigindo obediência? Quem silencia o 
número triste dos mortos e desqualifica 
com palavras prontas, ao invés de estar 
preocupado com leitos, respiradores e 
testar a população? Quem despreza a 
pandemia e não articula o planejamen-
to da saúde junto aos governadores e 
prefeitos? Passando incólume naquele 
palácio e dizendo bravatas aos da seita, 
para responderem “amém”? Acusação 
simplista, quando as covas estão aí aber-
tas. Ou nem mais isso.

Sim! Não há saída. A pandemia 
foi e é politizada sim!. Não tinha/tem 
outro caminho! Pessoal e coletivamen-
te é politizada. E todos os fatos são 
sim decorrentes dessa necropolítica 
que aí está. Não tem união nem acordo 
com um governo genocida. Claro que 
todos sabemos que a pandemia é mun-
dial e morre gente a cada minuto da 
China a Chepecó. Mas, se tivéssemos 
um Governo, de direita ou esquerda, 
mas humano e com um mínimo de 
discernimento, estaríamos em outro 
patamar. O Governo tem um projeto de 
desmanche para o país. Tenta a todo o 
custo desmantelá-lo.  

Como não politizar o momento se 
agora em abril, teremos o equivalente 
em mortos a uma bomba de Hiroshima 
jogada nas nossas cabeças. Uma nova 
cepa do vírus encontrada no Brasil, o 
celeiro do corona! E que o Congresso, 
ao invés de estar preocupado em tirar a 
fome dos brasileiros necessitados; criar 

mecanismos de ajuda humanitária e 
emergencial às pequenas empresas, 
está discutindo a compra privada de 
vacinas. Uma vergonha!. Medida essa 
tida como falta de ética no mundo todo, 
o que em poucas palavras significa, 
furar a fila! 

Politizar a pandemia é preciso sim. 
Uma questão de resistência. De sobre-
vivência. E não venham me dizer que 
isso é pessimismo, derrotismo. Em um 
ano de guerra sanitária quem manda é 
o desmascarado lá do  Planalto. Gritan-
do de alto de bom som as maravilhas 
da cloroquina, boicotando as vacinas, 
pregando aglomeração, e disseminando 
fake news. 

“A burrice é ousada!”, bradou o 
médico Dr. Dráuzio Varela, esta sema-
na no Jornal Em Pauta – Globo News. 
Dr. Dráuzio, de quem sou admiradora 
do seu trabalho há décadas. Dr. Dráu-
zio discursou sobre o trabalho inques-
tionável do Sistema de Imunização 
Brasileiro; da nossa expertise; de como 
o Brasil deu show nos anos 1990 quan-
do da campanha de esclarecimento 
sobre a Aids.  Falou lindamente sobre 
a criação do SUS e do quão abrangente 
e de sucesso foi e é esse projeto, num 
país imenso como o Brasil. Comparou 
com o National Health Britânico (país 
rico e que teve o seu sistema instalado 
pós-Segunda Guerra Mundial); chamou 

de crime a defesa de médicos para a 
não vacina ou o tratamento charla-
tão de prevenção ao vírus; comentou 
sobre o seu aprendizado nas cadeias 
brasileiras, e findou falando da pobre-
za e das periferias brasileiras, onde 
quase todas as casas são comandadas 
por mulheres. A miséria da mulher 
pobre no Brasil! Os homens fazem os 
filhos e vão embora. E abandonam as 
suas mulheres e filhos à própria sorte. 
Pensar nelas? Não tem espaço nem 
tempo para isso. Subsistir é urgente! 
Botar comida na mesa. Mulheres que, 
sozinhas têm que enfrentar longas jor-
nadas extenuantes para pôr um prato 
de feijão na mesa.

Clamou por esclarecimentos sobre 
o contágio! E afirmou: onde o vírus mais 
se alastra é naquelas reuniões familiares, 
que eu particularmente ouço todo dia: 
“Ah, estamos isolados, mas nos juntamos 
só a família.” Aí mora o perigo – 4 ou 5 
casais num ambiente fechado. Depois 
todos infectados.

Estamos em guerra! Sim, estou com 
raiva! Sim, estou triste!! Sim, estou deso-
lada. Todas as semanas morre gente que 
conheço. Gente querida. E gente que não 
conheço, mas que é querida de alguém.  

Sim, procuro me blindar com o con-
forto que posso me oferecer, com a arte 
que me cerca, com o humor que busco, 
com o sol que brilha na minha varanda, 
com a minha geladeira farta, mas sinto 
muito. Isso não me basta no momento e 
sou empática ao meu redor. A hora é de 
denúncia. De indignação. Mais de 4 mil 
mortos por dia, não tem como viver essa 
tragédia diferente.

A pandemia no Brasil é sim, uma 
questão política. E de vida ou morte!

 Se tivéssemos um Governo, de 
direita ou esquerda, mas humano e 
com um mínimo de discernimento, 
estaríamos em outro patamar 



Cultura

A coroa do rei não é de ouro nem de prata
eu também já usei e sei que ela é de lata. 
(‘A coroa do rei’, marchinha carnavalesca de 1949, 

composta por Haroldo Lobo e David Nasser, cantada por 
Dircinha Baptista)

Graciliano Ramos publicou em 1945 o livro infanto-
juvenil Pequena história da República. Este livro abrange 
o período da história brasileira que vai do II Império (D. 
Pedro II), República Velha, até 1930, terminando com a 
ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Se os livros de Gra-
ciliano para adultos trazem a marca da ironia, este traço 
estilístico se apresenta de modo mais contundente na Pe-
quena história da República.

Setenta e cinco anos se passaram após a publicação 
do livro de Graciliano e surge uma nova publicação para 
esse mesmo público em 2020 – A cadeira do rei, com texto 
e ilustrações de Nelson Cruz (Ed. Peirópolis), O mesmo 
traço estilístico da ironia está presente na linguagem 
verbal, enriquecido com a caricatura.

Nelson Cruz é escritor e ilustrador “um eloquen-
te produtor de imagens”, tanto ilustra obras de auto-
res clássicos, como Henriqueta Lisboa, Bertolt Brecht, 
como autores mais modernos. No livro A cadeira do 
rei, acompanha com fina ironia a vida política da na-
ção brasileira. Como ilustrador, recebeu várias vezes o 
Prêmio Jabuti. Em 2018, recebeu o sexto Jabuti pelas 
ilustrações do livro Os trabalhos da mão, um belíssimo 
texto poético de Alfredo Bosi.

O novo livro de Nelson Cruz apresenta 30 caricatu-
ras e textos relacionados com os ocupantes da “cadeira 
do rei”, isto é, os governantes brasileiros. A linhagem po-
lítica do Brasil, delineada pelo escritor/ilustrador, come-
ça com a chegada de D. João VI ao Brasil (1808) e termina 
com os militares no governo, em 1964.

Tudo começou com a ideia de contar em verbetes a 
história dos políticos que ocuparam a cadeira da Presi-
dência do Brasil. Inicialmente, Cruz pensou que seriam 
textos curtos, sem maiores aprofundamentos, iniciou a 
pesquisa e viu que iria exigir  leituras, consultas a histo-
riadores e o trabalho não seria tão simples como imagi-
nara. Recolheu muitas informações e teve de excluir al-
gumas. Afirma de forma bem jocosa: “passei a ser aluno 
do livro que me propus a escrever”.

Um passeio pelo livro com a transcrição de algumas 
passagens e comentários sobre as caricaturas dá para 
sentir um pouco do processo criativo do autor.

O rei D. João VI tinha uma cadeira preferida para 
sentar em Lisboa. Quando fugiu para o Brasil, de forma 
apressada, trouxe a sua cadeira predileta e nela sentou-se. 
Durante a regência, criou ministérios, o Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro, o Banco do Brasil, escolas e bibliotecas. 
Quando retornou ao Reino, chamou o filho, D. Pedro I, e 
disse: “Deixo-te nosso Reino, meu cetro... e minha cadei-
ra”. E vem o comentário irônico do autor: “Mas, antes de 
partir, Dom João deu uma passadinha no Banco do Brasil 
e levou tudo o que havia nos cofres para Portugal”. Para 
ilustrar esse texto, o caricaturista mostra D. João VI em 
dois momentos e sempre com um pedaço de coxa de gali-
nha na mão. D. João VI tinha fama de glutão.

Na Primeira República, desponta o nome de Francis-
co de Paula Rodrigues Alves (1902-1906), político paulis-
ta que apoiou o sanitarista Oswaldo Cruz na campanha 
da vacina para erradicação da febre amarela. Atitude 
louvável desse presidente! Para representar a figura de 
Oswaldo Cruz, médico sanitarista, ele aparece sendo 
conduzido em um foguete sob a proteção acolhedora do 
presidente da República e do Barão do Rio Branco.

Para os tempos mais modernos da política brasi-
leira, selecionamos Jânio Quadros (31 de janeiro a 25 
de agosto de 1961). Seu governo teve duração efêmera. 
Foi eleito pelo Partido Trabalhista Brasileiro e se carac-
terizou pelo “estilo dramático e demagógico”. Propunha 
um “saneamento moral dos costumes” – proibiu o uso do 
biquíni nos concursos de miss, o lança-perfume em bai-
les de Carnaval e as brigas de galo. Era um excêntrico na 
aparência física e no modo de governar. Renunciou sob o 
argumento de ser perseguido por forças ocultas. A cari-
catura de Jânio exagera seu modo de andar e a cadeira do 
presidente está caída.

O golpe militar de 1964 extinguiu todos os parti-
dos e criou dois novos – a Aliança Renovadora Nacional 
(Arena), que abrigou os apoiadores do regime militar e 
o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que reuniu 
a oposição consentida. Os partidos de esquerda foram 
banidos e seus membros proibidos de participar da vida 
política, muitos foram exilados. E a cadeira do rei? Foi 
ocupada durante longos anos por presidentes militares. 
As caricaturas do General Costa e Silva e do Marechal 
Castelo Branco representam bem esse momento obscuro 
da política brasileira.

Em tempos de pandemia e de discussões em torno 
das vacinas, recomendamos a leitura do livro de Graci-
liano e de Nelson Cruz para refletir sobre momentos da 
política brasileira. São textos divertidos e verdadeiros.

‘A cadeira
do rei’

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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A câmera entra discre-
tamente por uma ampla e 
confortável casa e nos apro-
xima de um homem velho, 
um pouco obeso e aparen-
temente com a saúde fragili-
zada. De imediato não reco-
nhecemos de quem se trata. 
Há uma mancha em sua testa 
e cabeça careca, uma marca 
indelével de um dos maio-
res estadistas do século 20, 
Mikhail Gorbachev, ex-secre-
tário-geral do Partido Comu-
nista (1985-1991) e ex-chefe 
de Estado da União Soviética 
(1988-1991), atual Rússia.

Mas o homem, agora en-
velhecido e alquebrado, pouco 
lembra o sorridente e influen-
te Gorbachev, responsável pela 
desintegração da União Sovié-
tica com a adoção das políti-
cas reformistas que ficaram 
conhecidas em todo o mundo; 
a Glasnost, a política de “trans-
parência”, que aproximava a 
população das decisões do 
poder central, e a Perestroika, 
que acabava com a centraliza-
ção econômica da URSS. Am-
bas foram determinantes para 
abertura econômica, política e 
social das Repúblicas Soviéti-
cas e a transformação geopolí-
tica do país.

O documentário Gorba-
chev. Céu, de Vitaly Mansky, 
um dos 12 da mostra compe-
titiva internacional do Festival 
É Tudo Verdade é um filme 
sóbrio, corajoso e sem filtros 
de um dos políticos mais in-
fluentes do século 20.

Um dos méritos do filme, 
é a qualidade da entrevista 
feita ao Gorbachev, pelo dire-
tor Mansky, que não se intimi-
da com a personalidade ainda 
forte do estadista, aborda as-
suntos políticos espinhosos 
durante sua permanência no 
poder e cobra respostas cla-
ras do seu personagem.

“Está com medo de jul-
gamento?”, questiona o dire-
tor sobre os atos controver-
sos durante o seu governo 

e o legado para o país. “Não 
deixarei que ninguém inven-
te coisas e depois me torne 
responsável pela ficção que 
criaram”, responde Gorba-
chev, contrariado e firme.

O filme é quase todo rea-
lizado na atual residência de 
Gorbachev, uma casa ampla 
e confortável no subúrbio da 
Rússia, que vai poder usar 
até a sua morte e que foi doa-
da por alguns ex-presidentes 
das Repúblicas da ex-União 
Soviética. Gorbachev releva 
que ganhou algum dinheiro 
com suas palestras ao redor 
do mundo, mas que hoje vive 
com poucos recursos.

Sem usar imagens de 
época, recurso usual na feitu-
ra dos documentários, o longa 

é narrado e ganha contornos 
e densidade, pelas filmagens 
em close ou planos médios, 
de Gorbachev, planos pano-
râmicos de sua residência, e 
imagens das fotografias espa-
lhadas na sua residência (de 
sua mulher, falecida, Raíssa 
Gorbachova, das três netas ca-
sadas que não o visitam mais, 
segundo ele, imagens dele no 
poder ao lado de ex-presiden-
tes, como Ronald Reagan, dos 
EUA, e de Boris Yeltsin, ex-pre-
sidente da URSS, e um dos 
seus desafetos). 

O que é importante no 
filme são as revelações e o 
cotidiano do seu personagem. 
Aos 90 anos, com dificuldades 
para se locomover, Gorbachev 
preserva uma boa memória, e 
um certo humor ácido, que o 
faz contestar o diretor em al-
gumas situações.

O longa é, ao mesmo 
tempo, um retrato público e 
privado de Mikhail Gorbachev, 
recompõe a história do seu le-
gado, questionando decisões 
controversas e polêmicas 
do seu governo. E revela um 
homem fragilizado e melan-
cólico, longe do poder que o 
tornou conhecido, respeitado 
e admirado, mas que tem que 
conviver com o esquecimento 
e a revisão da História.

Crítica: ‘Gorbachev. Céu’ é retrato 
sem retoque do estadista russo

Cena do documentário sobre o ex-chefe de Estado da URSS, Mikhail Gorbachev

Foto: Divulgação

O EP In Waves marca o início de 
uma nova fase na carreira do parai-
bano Höme: produzido em plena 
pandemia no ano passado, o projeto 
é inspirado na própria vida e cotidia-
no do cantor.  As três faixas autorais 
estão disponíveis nos principais ser-
viços de streamings, assim como o vi-
deoclipe da música ‘The Dive’ no seu 
canal do YouTube. 

Segundo ele, o processo de cria-
ção e execução foi fruto do desafio 
perante a nova fase que o mundo en-
frenta, mas, ao mesmo tempo, a von-
tade de contribuir com arte, em forma 
de música, foi uma motivação para 
também entreter e aliviar as emoções 
coletivas. “O disco vem inspirado nas 
experiências de vida, pra mim é a for-
ma mais sincera de ser ouvido e falar. 
Ele fala sobre o nosso dia a dia e tudo 
aquilo que a gente vive e faz parte de 
nós”, explica Höme. “É também um 
convite à reflexão como ser humano, 
como ser frágil/forte, que muitas ve-
zes não sabe se encarar, acaba sendo, 
em partes, um manifesto social a tudo 

aquilo que nós aprendemos a não vi-
ver e esconder”.

Com a produção musical de Gior-
dano Frag, o cantor Felipe Luna como 
responsável da gravação das baterias, 
e o apoio de André Victor Leite na pro-
dução e mixagem, o repertório traz os 
sons que influenciaram a formação 
musical do artista, com o blues, o rock 
indie e o clássico, passando também 
pelo country americano.

O videoclipe ‘The Dive’ foi produ-
zido pelo Pablo Okubi em João Pes-
soa e roteirizado em conjunto com o 
cantor e compositor. Conta ainda com 
a participação de Márcia Góis e com 
a produção de Skarllety Fernandes e 
Marcelo Krambek. 

Sobre Höme 
Höme é Diego Alisson de Melo Sil-

va, que nasceu em Campina Grande, em 
21 de janeiro de 1988. A sua família foi a 
responsável por ele ter nascido e cresci-
do ouvindo samba e MPB, mas foi aos 10 
anos de idade que o artista despertou 
para o rock e foi em busca, inicialmen-

te por curiosidade, por instrumentos 
do gênero, aprendendo sozinho a tocar 
violão, guitarra, bateria e gaita. 

Aos 17 anos, subiu ao palco pela 
primeira vez ao tocar em barzinhos da 
noite campinense. Levou a proposta de 
fazer uma mistura de MPB e pop rock 
para montar um repertório totalmen-
te autoral. Dentre suas experiências e 
aprendizagem como músico, o parai-
bano destaca os festivais como o Natal 
do Garden Hotel, e apresentações nos 
encontros de motociclistas da região, 
conhecidos como Motofest. 

Música

Artista paraibano lança 
EP inspirado no dia a dia

Foto: Blenda Sordi/Divulgação

Para o músico Höme, projeto do ‘In Waves’ acaba sendo, em partes, um manifesto social a tudo aquilo que ele foi ensinado a não viver e a esconder

Através do QR Code acima, 
acesse o videoclipe de
‘The Dive’ no YouTube

Amilton Pinheiro
Especial para A União
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Na edição desta terça-feira do bate-papo virtual, autores vão debater sobre formas de incentivo à leitura para as crianças

"É a mesma coisa com a 
vida e a morte – ela disse. Que 
valor a gente daria à vida se 
não existisse a morte? Quem 
ficaria feliz com o sol, se nun-
ca chovesse?”. Pode não pare-
cer, mas esse é um trecho de 
uma obra escrita para crian-
ças, Pode chorar, coração, mas 
fique inteiro, escrita pelo di-
namarquês Glenn Ringtved 
e lançado no Brasil pela Cia. 
das Letrinhas.

A diversidade estética, as 
abordagens subjetivas e peda-
gógicas da literatura infantil e 
o incentivo à leitura é o tema 
do ‘Painel Funesc’ desta sema-
na. O programa recebe hoje, a 
partir das 19h, os escritores 
paraibanos André Ricardo 
Aguiar, Junior Misaki e Jairo 
Cézar, com transmissão ao 
vivo via canal da Fundação no 
YouTube (/funescpbgov).  

Diferentemente da clas-
sificação de outros gêneros 
literários, que estão divididos 
segundo o tema que abordam 
ou a forma de apresentar uma 

realidade – seja ela ficcional 
ou não –, a literatura infantil, 
tal qual um grande guarda-
chuva, abarca todos esses ti-
pos de classificação. Mesmo 
o recorte pela idade pode ser 
bastante heterogêneo, o que 
torna a escolha do livro a ser 
oferecido a uma criança uma 
tarefa mais complexa que 
presentear um adulto. 

O caminho para acertar 
na forma de incentivar a lei-
tura é respeitar a individua-
lidade do leitor mirim, seus 
gostos, questionamentos e 
maneiras de ler. “O primei-
ro passo para escolher uma 
obra para uma criança é ouvir 
a criança”, esclarece o escri-
tor, poeta, contista, professor 
e roteirista de quadrinhos 
Jairo Cézar. “É claro que o 
adulto está numa posição de 
norteamento, mas ele preci-
sa perceber os interesses da 
criança e compreender o seu 
estágio cognitivo, que nem 
sempre corresponde com a 
idade dela”.

Dentre as principais 
obras de Cézar, estão Escrito 
no ônibus (2007); Rapunzel 

e Outros Poemas da Infância 
(2012); Augusto dos Anjos em 
Quadrinhos (2014); O Peso das 
Gotas (2015); João Pessoa em 
Quadrinhos (2015) e José Amé-
rico de Literatura (2015).

Uma distinção que se cos-
tuma fazer quando se define o 
que entregar para uma crian-
ça ler é o quanto ela será capaz 
de aprender com determinada 
obra, quais tipos de saberes 
ela poderá acumular ao final 
da experiência de leitura. Mas 
essa estratégia tão comum no 
ambiente escolar é criticada 
por especialistas. “A escola di-
datiza a obra de arte, e nesse 
processo se perde o caráter da 
imaginação e da criatividade. 
A obra de arte é uma coisa e o 
livro didático é outra“, discorre 
Jairo Cézar.

Se o caráter instrumental 
da leitura de obras literárias 
não deve ser algo a ser per-
seguido, é importante tam-
bém que não haja distinção 
no universo temático que a 
criança estará sendo exposta. 
Até questões que angustiam 
os leitores adultos, tais como o 
sofrimento, a morte, a solidão 

e a rejeição devem estar espe-
lhadas nas obras literárias que 
eles terão acesso. “A criança 
não pode ser vista como algo à 
parte da sociedade. Se faz ne-
cessário escrever sobre esses 
temas que estão em discussão 
na sociedade, como preconcei-
to, machismo e homofobia, até 
para educar esse ser humano 
desde cedo para que ele possa 
se tornar um adulto melhor", 
pontua Junior Misaki, artista 
visual, escritor e ilustrador.

"Todos os elementos que 
se coloca na literatura para 
adultos também se coloca para 
a criança. A única diferença é a 
fase distinta da vida que cada 
um se localiza e o nível de cog-
nição distinto que elas têm. 
Quem trabalha com literatura 
infantil sabe como as crianças 
são perspicazes e sensíveis", 
atenta Jairo Cézar, alertando 
que essa discussão sobre o 
conteúdo nas obras literárias 
para o público infantil ganha 
força devido a um movimento 
crescente na sociedade de con-
servadorismo de valores mo-
rais que reverberam também 
na literatura infantil.

O livro Clarice e a Andori-
nha, de Junior Misaki, narra a 
história de uma menina negra 
de cabelos lilás que encontra 
no caminho um passarinho 
que era criado por duas mãe 
depois de ter sido abandona-
do na floresta por seus pais 
biológicos. "Quando lancei 
esse livro, as maiores críticas 
nem eram sobre a questão da 
diversidade familiar, mas de-
vido a protagonista ser uma 
menina preta. Isso causou in-
cômodo. Tanto que eu ofereci 
esse meu livro gratuitamente 
para todos os 24 moradores 
do prédio onde moro e ape-
nas três famílias o aceitaram. 
Aquelas famílias de religiões 
mais conservadoras, talvez 
por medo de estar pregando 
alguma ideologia, sem terem 
lido o livro, optaram por não 
repassá-lo para os filhos de-
las", relata Misaki.

Além de Jairo Cézar e Jú-
nior Misaki, completa o time 
de convidados André Ricardo 
Aguiar, poeta, contista, cro-
nista e autor de livros infan-
tis  como O rato que roeu o rei 
(2000), dentre outros.

Apesar de todos esses 
desafios, a literatura infantil 
lidera a lista de obras pro-
duzidas no Brasil, segundo 
dados da pesquisa Produção 
e Vendas do Setor Editorial 
Brasileiro, de 2018, realizada 
pela Fundação Instituto de 
Pesquisa Econômica (Fipe). 
A edição do livro infantil se 
transformou em um negócio 
rentável devido às estratégias 
que as editoras de publicar 
livros que permitem a intera-
ção da criança com a história, 
muitas vezes, oferecendo a 
inserção do nome do peque-
no leitor e até a foto ao longo 
da história e na capa.

Universo literário infantil é o 
tema central do ‘Painel Funesc’
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Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

Da esq. para dir.: formando o quadro de debatedores estão os paraibanos André Ricardo Aguiar, autor de ‘O rato que roeu o rei’; Jairo Cézar, roteirista de ‘Augusto dos Anjos em Quadrinhos’; e Junior Misaki, autor de ‘Clarice e a Andorinha’

Em meu livro Nós - An insight, 
lançado em 2011, há um po-
ema chamado À procura, que 

começa assim: “Apesar de acharem que 
não, / sou cristão. / Apesar de pedirem 
que desista, / sou socialista. / Não me 
interessam: / o quando, / o onde, / mas 
o porquê”.

Volto a deixar bem claro que sou 
cristão. Que tenho duas devoções her-
dadas de minha mãe Antonieta: Nossa 
Senhora de Fátima e Santo Antonio (te-
nho imagens de ambos em meu quarto, 
deixadas por ela). Também deixo claro 
que confraternizo com todas as outras 
religiões e correntes espiritualistas e 
também os ateus. 

Procuro sempre amar ao próximo 
como a mim mesmo. Que positivas ener-
gias cósmicas flutuem entre nós, nos 
protejam e nos harmonizem. 

nnnnnnnnnn

Meu lado espiritualista jamais 
entrou em conflito com meus escritos e 
criações artísticas. Assim elas e eles são 
constantes e aprofundados insights. 

Peço, depois de ser lida a coluna 

desta 3ª feira, uma meditação sobre 
esta frase de Horácio: “Carpe diem, quam 
minimum credula postero” (“Aproveite o 
dia de hoje e confie o mínimo possível 
no amanhã”). 

Durante os últimos dois meses e 
meio aprofundei minhas concepções 
e corro da fé cega, até porque não uso 
faca amolada.

nnnnnnnnnn

Não há um ponto da Terra em que 
qualquer bússola enlouquece? Os pontei-
ros ficam girando e não param mais.

Sempre tive a espiritualidade como 
bússola e norte. Tanto que durante cerca 
de um mês fiquei na clandestinidade, 
num “aparelho’ localizado na área de 
Cinco Bocas, no bairro de Mandacaru, 
com dois companheiros do PCBR. Todas 
as noites, antes de dormir, eu rezava, 
sem questionamentos deles, sabedores 
da minha fé.

“As mães e bestas são celestiais. 
Não se venda”. Assim termina a música 
‘Gato’, que compus em 1976, no terraço 
da casa de minha mãe, onde eu estava 
morando. Foi composta logo depois de 

fumar maco-
nha, que usa-
va na época. 
Isso não me 
impediu de 
rezar quando 
fui dormir.

Rezei 
também 
quando esta-
va preso, com 
Anco Márcio 
(foto), no 
DOPS, avi-
sado de que 
seria enqua-
drado na Lei 
de Segurança 
Nacional. 
Não devo 
deixar de registrar que fomos soltos por 
interferência do então governador João 
Agripino, atendendo a pedido do escritor 
Virgínius da Gama e Melo.

Fui membro da Amorc – Ordem 
Rosacruz – durante cerca de seis anos, 
onde aprofundei o conceito de que  as 
pessoas boas e retas estão sempre em 
concordância, quase todas se agrupan-

do; as demais estão deturpadas por 
dezenas de conceitos errôneos.

Recorro ao filósofo francês Ray-
mond Bernard: “Cada ser humano é 
responsável pela duração de sua vida 
e não há em relação a isto predestina-
ção ou ‘destino’, para empregar uma 
linguagem corrente. A predestinação 
é, aliás, incompatível com a ideia de 
justiça cósmica”.

Na verdade, a pessoa se banha num 
universo começado e acabado desde 
sempre. O círculo foi traçado completa-
mente. A pessoa deve fazer a experiên-
cia deste universo. Deve transpor – ou 
retranspor – os segundos, os minutos 
e as horas do relógio. Deve vivenciar e 
conhecer por experiência, e se o uni-
verso é uma ilusão, seu conhecimento e 
sua experiência não o são. Eis o que é a 
memória universal.

nnnnnnnnnn

No mais prefiro ficar sentado no 
meio-fio. Sim, “on the road”. Como quan-
do fui (e voltei) duas vezes a Salvador 
a pé, uma delas com o ex-parceiro de 
música Cleodato Porto.

Sempre tive a espiritualidade como bússola e norte
Foto: Divulgação
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Segundo João Azevêdo, informações equivocadas e mentiras tentam causar polêmica e confundir população paraibana

O governador João Aze-
vêdo (Cidadania) rebateu 
ontem, nova onda de fake 
news sobre a vacinação no 
estado. Durante o progra-
ma ‘Conversa com o Gover-
nador’, veiculado na Rádio 
Tabajara, em João Pessoa 
e transmitido para todo o 
estado da Paraíba, ele falou 
sobre o percentual de imu-
nizantes destinado à segu-
rança pública e o estoque 
de vacinas no estado. “As 
pessoas colocam informa-
ções equivocadas para pro-
vocar polêmica”, destacou o 
governador.

João Azevêdo ressaltou 
que a Paraíba não está esto-
cando vacinas, como teria 
sido propagado em algumas 
notícias falsas pelas redes 
sociais. “As 918.218 doses 
recebidas foram distribuí-
das para os municípios em 

menos de 24 horas. Dife-
rente de algumas fake news 
que alguns tentam atrapa-
lhar o plano de vacinação, 
dizendo que a Paraíba tem 
estoque de vacinas. O que 
é uma grande mentira, isso 
são pessoas desocupadas e 
que ficam produzindo fake 
news”, disse.

O chefe do Poder Exe-
cutivo estadual esclareceu 
ainda que, das mais de 900 
mil doses recebidas, foram 
aplicadas mais de 600 mil 
e que as cerca de 300 mil 
restantes estão sendo re-
servadas para a segunda 
dose da imunização, que já 
teve início. “O governo da 
Paraíba tem feito o seu de-
ver de casa, que chegue ra-
pidamente em cada municí-
pio e logicamente contamos 
com o apoio do município 
para aplicar essas vacinas. 
A melhor coisa do mundo é 
não ter vacina em geladeira 
ou em estoque, a melhor 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Governador: “Desocupados” 
espalham ‘fake news’ na PB

Coleta de lixo
Após uma denúncia da empresa Beta Ambiental Ltda., o Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) decidiu investigar o fim de três contratos com empresas 
de coleta de lixo por parte da Prefeitura de João Pessoa (PMJP). Página 14

Fo
to

: E
rn

an
e 

G
om

es

coisa é ter vacina aplicada 
no braço das pessoas. Por 
isso esse esforço todo”.

Além disso, o governa-
dor explicou sobre a forma 

de aplicação e o percentual 
de doses destinado à segu-
rança pública do estado. 
Após um ofício encami-
nhado por governadores 

de todo o Brasil, esse seg-
mento foi incluído pelo Mi-
nistério da Saúde no Plano 
Nacional de Imunização. “O 
Ministério da Saúde manda, 

em cada remessa, 6% das 
doses, calculadas em fun-
ção do segmento. Não são 
6% do total de doses que 
vêm para o estado, são 6% 
da quantidade de pessoas 
das forças de segurança, 
salvamento e armadas da 
Paraíba”.

Ele enfatizou que o Go-
verno do Estado tem se-
guido rigorosamente todas 
as normas enviadas pelo 
Ministério da Saúde. Até o 
momento, mais de 10% das 
forças de segurança foram 
vacinadas na Paraíba.

A Paraíba já recebeu 
pouco mais de 900 mil 
doses de vacinas: 600 
mil foram aplicadas e 

300 mil são da 2ª dose

No programa semanal na Rádio Tabajara, João Azevêdo falou do percentual de imunizantes destinado à Segurança Pública

Foto: Secom-PB

ALPB vota de vetos a medalha para paraibana do BBB

Prefeito viaja e JP muda de comando por uma semana

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB) realiza 
sessão ordinária hoje a partir 
das 9h e, entre dezenas de ma-
térias em pauta, estão 12 vetos 
do governador João Azevêdo 
(Cidadania) e um projeto de 
autoria dos deputados Ricardo 
Barbosa (PSB) e Wilson Filho 
(PTB) concedendo a ‘Medalha 
Epitácio Pessoa’ à paraibana 
Juliette Freire, participante do 
programa Big Brother Brasil 
(BBB), da Rede Globo.

Essas 13 matérias estão 
juntas com outros 33 projetos 
de lei e mais quatro projetos 
de resolução que foram apre-
ciados ontem pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ). 
Na justificativa da honraria 
à campinense Juliette Freire, 
os dois autores da matéria 
relacionam sucessivas divul-
gações da Paraíba que a parai-
bana tem feito num programa 
que tem significativa audiên-
cia em todo o Brasil.

“Ela vem aproveitando 
sua simpática visibilidade 
no BBB 21 para divulgar, com 
uma simplicidade natural, a 
Paraíba como destino turís-
tico – suas belezas, eventos 
marcantes e curiosidades. 
Por suas divulgações espon-
tâneas, já conseguiu atrair 
a atenção de várias celebri-
dades, que anunciaram a in-
tenção de visitar a Paraíba 
assim que a pandemia estiver 
mais controlada”, comentou 
Barbosa.

Juliette tem atraído a 
atenção de todo o Brasil e 
hoje já tem mais seguidores 
no Instagram (20,2 milhões) 
do que o presidente Jair Bolso-
naro (sem partido), o que lhe 
garante uma importante posi-
ção de influenciadora digital. 
“Essas divulgações espontâ-
neas têm surtido efeito, o que 
é muito importante para o 
turismo num futuro próximo 
e, quem sabe, atrair até novos 
investimentos”, observou o 
líder da bancada do governo, 
deputado Ricardo Barbosa.

Em ato simbólico, Cícero 
Lucena (Progressistas) trans-
mitiu o cargo de prefeito de 
João Pessoa ao vice, Leo Bezer-
ra (Cidadania), que assumiu o 
comando da cidade no começo 
da tarde do último domingo 
(11), em uma cerimônia rápida, 
no Centro Administrativo Mu-
nicipal (CAM), na capital parai-
bana. Cícero Lucena se ausenta 
durante toda esta semana para 
realizar reuniões com agentes 
públicos em São Paulo, Brasília 
e Santa Catarina.

Durante a viagem pelas 
regiões Centro-Oeste, Sudeste 
e Sul do Brasil, Cícero Lucena 
vai em busca de tentar ampliar 
parceiras e buscar investimen-
tos para o município.

“Para mim, é um momento 
de alegria e satisfação, em um 

ato simbólico estar lhe passan-
do o comando da cidade e que 
você tome posse como prefeito. 
Digo que é simbólico pelo fato 
de que, desde o primeiro dia, 
você é prefeito junto comigo. 
Nós estamos enfrentando to-
das as dificuldades, todos os 
problemas, mas sempre juntos, 
solidários e procurando acer-
tar. Eu faço isso como um gesto 
de gratidão ao seu companhei-
rismo, à sua lealdade e com a 
certeza de que estaremos con-
versando e tocando os proble-
mas da cidade de João Pessoa 
neste momento difícil. Só tenho 
a dizer que Deus lhe proteja”, 
afirmou Cícero Lucena.

Pela primeira vez no cargo 
de prefeito de João Pessoa, Leo 
Bezerra se emocionou por vi-
ver o momento. Ele agradeceu 

ao gesto e à confiança de Cícero 
Lucena para tocar a missão à 
frente da gestão da capital nos 
próximos dias.

“Sou um jovem que ao seu 
lado sempre lutei para fazer o 
melhor para esta cidade. Hoje 
é um dia simbólico para muita 
gente, mas também um dia de 
bastante emoção para mim. 
Estou ao seu lado podendo 
aprender a cada dia com essa 
equipe maravilhosa que nós 
temos. Eu, que sou fruto da Câ-
mara, tenho orgulho de ter sido 
vereador desta cidade e hoje 
tenho mais orgulho ainda de 
poder ser prefeito, como você 
bem falou, de ser vice-prefeito 
ao seu lado. É um cara que ad-
miro, tenho um respeito, tenho 
um carinho, é amigo da minha 
família”, discursou Leo.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com Semana movimenta comissões permanentes

Além da CCJ que já se reu-
niu ontem e do plenário que tem 
sessão remota hoje pela manhã, 
mais cinco comissões perma-
nentes também movimentam a 
agenda da Assembleia Legisla-
tiva no decorrer desta semana. 
Hoje à tarde, a partir das 15h, 
atendendo propositura do de-
putado Raniery Paulino (MDB), 
acontece uma sessão especial 
para comemorar o ‘Dia dos Ofi-
ciais de Justiça’.

Amanhã, a Comissão de De-
senvolvimento, Turismo e Meio 
Ambiente realiza reunião ordi-
nária a partir das 10h e, para 
as 15h, a programação aponta 
mais uma ordinária, desta vez, 
da Comissão de Defesa  da Pes-
soa com Deficiência.

Na sexta-feira (16) pela ma-
nhã, por iniciativa do deputado 
Chió (Rede), a Assembleia Legis-

lativa faz uma sessão especial 
para discutir a importância da 
Embrapa e, à tarde, mais uma 
especial sobre o ‘Dia Interna-
cional da Síndrome de Dowm’.

Bonificação
“Isso é muito importante 

e só nos estimula a continuar 
trabalhando em defesa dos es-
tudantes e da população em ge-
ral”. A afirmação foi feita ontem 
pelo presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba, deputa-
do Adriano Galdino (PSB), ao 
comentar decisão anunciada 
pelo reitor da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB), Valdi-
ney Gouveia, sobre a proposta 
que foi apresentada pelo par-
lamentar sobre a concessão de 
bonificação de 10% nas notas 
do Enem para alunos da Pa-
raíba.

No anúncio, o reitor revelou 
que a aplicação da medida só 
será possível no próximo ano 
porque não foi prevista em edi-
tal, mas que a solicitação do 
presidente da Assembleia é coe-
rente com o que vem buscando 
implantar no seu reitorado. Na 
sua proposta, Adriano insere 
também a Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG).

O presidente do Poder Legis-
lativo paraibano justificou seu 
pleito afirmando que a medida 
estabelece critérios de inclusão 
regional, bem como estimula o 
acesso aos estudantes do esta-
do a universidades. Ele lembra 
que a iniciativa tem sido cada 
vez mais frequente nas univer-
sidades públicas brasileiras, no 
intuito de fortalecer a influência 
regional no ingresso de estu-
dantes ao ensino superior.

Transmissão do cargo, em ato simbólico, ocorreu na tarde do último domingo, no Centro Administrativo Municipal

Foto: Secom-PMJP



Políticas

Emlur alega que laudos da gestão anterior provam que empresas não estavam entregando serviço para o qual haviam sido contratadas

Após uma denúncia da em-
presa Beta Ambiental Ltda., o 
Ministério Público da Paraíba 
(MPPB) decidiu investigar o fim 
de três contratos com empresas 
de coleta de lixo por parte da Pre-
feitura de João Pessoa (PMJP). 
O inquérito civil foi instaurado 
no último dia 8 pelo promotor 
de Justiça Ricardo Alex Almeida 
Lins, que tem atribuições na tu-
tela do patrimônio público.

Segundo a denúncia, a su-
perintendência da Autarquia 
Especial de Limpeza Urbana 
(Emlur) teria finalizado os con-
tratos com o objetivo de criar 
uma “situação de emergência” 
para, supostamente, realizar a 
contratação, sem licitação, de 
empresa convidada para a co-
leta de lixo.

De acordo com o inquéri-
to, o atual superintendente da 
Emlur, Ricardo Veloso, tem um 
prazo de 15 dias para informar 
ao MPPB os motivos que o le-

varam a finalizar os contratos 
administrativos. 

Procurado pela reporta-
gem, Ricardo Veloso disse que 
a decisão de finalizar os con-
tratos com as empresas foi feita 
pelo gestor anterior, ainda na 
administração do ex-prefeito 
Luciano Cartaxo (PV). Ele ex-
plicou que as empresas foram 
notificadas ainda em dezembro 
sobre a rescisão do contrato. “A 
minha decisão é valorar aquilo 
que o ex-gestor havia executado. 
Não foi a atual gestão. Foi a ante-
rior. Eu apenas vi se procedia o 
que foi colocado e a mim coube 
apenas proceder com aquilo que 
já estava instaurado”.

Segundo o superintendente 
da Emlur, apesar de ter sido uma 
decisão da gestão anterior, ele 
concordou com os motivos que 
levaram à finalização dos con-
tratos. Ele explicou que havia 
laudos que provavam que as em-
presas não estavam entregando 
o serviço para o qual haviam 
sido contratadas.

“Eu concordei porque en-

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Ministério Público investiga fim 
de contratos na coleta do lixo
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Pelas Prefeituras

Política em Movimento

Política na História

Demandas prioritárias
A cada três meses um bairro da cidade de 
Brejo do Cruz, no Sertão, sediará encontro com 
o prefeito, secretários e a população. A ideia 
é aproximar a administração das demandas 
prioritárias de cada localidade, discutir solu-
ções de forma conjunta e apresentar o balanço 
periódico das ações em curso e realizadas pela 
atual administração. Esse novo formato de 
governo foi apresentado pelo prefeito Tales 
Torricelli (PSDB) durante encontro virtual que 
marcou os cem primeiros dias de sua gestão.

1111 — Henrique V é coroado imperador do Sacro 
Império Romano-Germânico.

1204 — Cerco de Constantinopla pelas tropas da 
Quarta Cruzada termina com a conquista e saque 
da cidade.

1598 — O rei Henrique IV da França decreta o Edito 
de Nantes, conferindo liberdade de religião aos hu-
guenotes (calvinistas).

1612 — Miyamoto Musashi derrota Sasaki Kojirō 
na ilha de Funajima.

1829 — O Ato de Ajuda Católica concede aos católi-
cos romanos no Reino Unido o direito de votar e de 
ser eleito para o Parlamento.

1849 — Hungria se torna uma república.

1861 — Guerra de Secessão: Forte Sumter se rende 
às forças confederadas.

1909 — Os militares do Império Otomano revertem 
a contrarrevolução otomana de 1909 para forçar a 
queda do sultão Abdulamide II.

1919—Formação do Governo Provisório da Re-
pública da Coreia; e massacre de Jallianwala Bagh: 
tropas britânicas matam cerca de 379 manifestantes 
desarmados em Amritsar, no norte da Índia e 1.200 
ficam feridos.

1941 — Assinado o Pacto de Neutralidade entre a 
União Soviética e o Japão.

1943 — Segunda Guerra Mundial: é anunciada 
a descoberta de valas comuns de prisioneiros de 
guerra poloneses mortos por forças soviéticas no 
Massacre da Floresta de Katyn, resultando em uma 
crise diplomática entre o governo polonês no exílio 
em Londres e a União Soviética, que nega a respon-
sabilidade.

1945 — Segunda Guerra Mundial: forças soviéticas 
e búlgaras capturam Viena, Áustria.

1953 — O diretor da CIA, Allen Dulles, inicia o pro-
grama de controle mental, o Projeto MKUltra.

1972 — A União Postal Universal decide reconhecer 
a China como a única representante legítima chinesa, 
efetivamente expulsando Taiwan.

1975 — Massacre do Ônibus no Líbano: um ataque 
realizado pela resistência falangista mata 26 mem-
bros da milícia da Frente Popular para a Libertação 
da Palestina, marcando o início da Guerra Civil 
Libanesa, que duraria quinze anos.

1987 — Portugal e China assinam a Declaração Con-
junta Sino-Portuguesa sobre a Questão de Macau, 
um acordo sobre a devolução de Macau em 1999 à 
República Popular da China.

2017 — Estados Unidos lançam a maior bomba 
não-nuclear da história sobre o Afeganistão, a GBU-
43, numa zona então supostamente ocupada por 
elementos do Daesh.

Paraibano na vice
Durante a Convenção Nacional da Juventude 
Democratas foi realizada a eleição da nova co-
missão executiva para o triênio 2021-2024. Foi 
eleita a chapa ‘Conectados com o Futuro’, com o 
paraibano Ruan Martins como vice-presidente. 
A convenção on-line contou com a presença 
virtual dos ex-ministros Luiz Henrique Man-
detta (Saúde) e Mendonça Filho (Educação); 
dos deputados federais Dorinha Rezende 
(Tocantins) e Efraim Filho (Paraíba); e do 
presidente nacional do Democratas, ACM Neto.

genheiros emitiram laudos de 
vistoria, atestando o descumpri-
mento das empresas. O meu di-
retor atestou o descumprimento, 
então vi que tudo aquilo, de fato, 
é verdade. O ex-gestor, os enge-
nheiros e o diretor estariam erra-
dos e certa só tem essa empresa? 
Tem algo que não combina”.

Ricardo Veloso completou 
afirmando que a denúncia foi 
feita de forma leviana pela Beta 
Ambiental. “De forma leviana, 
para não dizer criminosa, eles 

tentam inverter a ordem de tudo 
e de todos a ponto de dizer que 
quem motivou a rescisão foi a 
atual gestão. Isso é um absurdo, 
um destempero, um escárnio”.

Por outro lado, Ricardo 
Veloso afirmou que enxerga a 
investigação do MPPB com natu-
ralidade. “Porque foi posta uma 
denúncia, ainda que desconexa 
da realidade, então é obrigação 
do MPPB investigar. Com rela-
ção ao meu ato, eu tenho a mais 
cristalina tranquilidade”.

Decisões do Supremo Tribunal Federal 
mobilizam segmentos políticos paraibanos

O senador Veneziano Vital 
do Rêgo(MDB) e o deputado fe-
deral Frei Anastácio(PT) avaliam 
que o Supremo Tribunal Federal 
(STF) mais uma vez agiu correta-
mente ao decidir que a liberação 
de missas e cultos presenciais 
fiquem a cargo dos governos dos 
estados e das prefeituras. Outro 
acerto do STF seria a cobrança 
para que o Senado Federal crie e 
instale a Comissão Parlamentar 
de Inquérito(CPI) da Pandemia, 
que vai investigar as omissões e 
inoperância do governo Jair Bol-

sonaro (sem partido) em relação 
à covid-19.

“Acho que a decisão do Su-
premo foi, antes de tudo, de muita 
coerência com a outra decisão que 
a Corte já havia adotado no ano 
passado”, comentou o senador, 
ao lembrar do começo da pande-
mia, quando os ministros do STF 
determinaram como atribuições 
dos três níveis de governo (federal, 
estadual e municipal) acerca das 
regras e restrições que evitassem a 
proliferação do novo coronavírus, 
que causa a covid-19.

Na opinião de Veneziano, 
vice-presidente do Senado e 
presidente do MDB paraibano, 

manteve-se a posição no sentido 
de que cabe aos estados e às pre-
feituras, que estão mais próximos 
da população, o estabelecimento 
do que pode ou não pode ser per-
mitido durante a pandemia.

Ele entende que, além de coe-
rente com a decisão anterior, o Su-
premo Tribunal Federal agiu com 
bom senso e com muito equilíbrio, 
“porque são realmente os gover-
nadores e os prefeitos que podem 
perceber com mais clareza o grau 
da pandemia” e de acordo com a 
realidade local. “Acho que a decisão 
foi acertada”, resumiu.

O deputado federal Frei Anas-
tácio fez questão de alertar: “Esta-

dos e prefeituras são quem sabe 
da realidade do seu povo”. Para 
ele, bastaria esse argumento para 
justificar as decisões tomadas no 
final da semana passada pelo STF.

“O momento é grave e cada 
gestor deve tomar as decisões que 
achar adequadas”, alertou Frei 
Anastácio, ao salientar que posi-
ção idêntica ele também tem so-
bre a criação da CPI da Pandemia. 
“Acho que o espaço do Senado é o 
mais adequado e que a CPI pode 
contribuir muito com o Brasil, 
na medida em que vai investigar 
uma enorme quantidade de erros 
que já foram cometidos durante a 
crise sanitária”.

Deputado bolsonarista critica e faz acusações ao STF

Prefeito lamenta a “guerra” instalada entre poderes

O vereador pessoense Marcos Hen-
riques (PT) também concorda com as 
posições do senador Veneziano e do 
deputado Frei Anastácio. Já o deputado 
estadual Cabo Gilberto(PSL), conside-
rado bolsonarista, se diz totalmente 
contra e chega a acusar o STF de rasgar 
a Constituição Federal “duas vezes”.

“Acho que a decisão do Supremo foi 
correta porque o momento é mesmo de 
restrições”, afirma o vereador Marcos 
Henriques, ao salientar que a liberação 
de cultos, por exemplo, seria de muita 
temeridade. Ele lembrou que há dias 
tem se posicionado sobre isso na Câ-
mara de João Pessoa, principalmente 
destacando “as irresponsabilidades do 
Governo Federal que já foram muitas”.

Para Marcos Henriques, um dos 
assuntos que precisaria ser tema da CPI 
da Pandemia seria o “rosário de irres-
ponsabilidade que o Governo Federal 
comete desde o começo da pandemia, 
especialmente da parte do próprio pre-
sidente Jair Bolsonaro”.

“Pelo menos 70% dessas mortes 
que já aconteceram no Brasil podem 
ser atribuídas ao governo federal”, 
resumiu Marcos Henriques, ao acres-
centar que “essa política negacionista 
adotada quando começou a pandemia 
também pode ser melhor investigada 
pela própria CPI”.

Já o deputado Cabo Gilberto é 
de opinião de que, na sessão em que 
tomou as duas decisões, o Supremo 

Tribunal Federal agiu na contramão 
da história e voltou a tomar posições 
políticas que devem ser repudiadas 
pelo país.

“Nossa Constituição foi novamente 
rasgada duas vezes pela Suprema Corte 
brasileira”, afirmou o parlamentar, ao 
explicar que, “na primeira, pelo placar 
de 9 a 2 e sobre a liberação de missas e 
cultos presenciais, e, na segunda, com o 
ministro Barroso interferindo claramen-
te no Poder Legislativo”.

“Quando determina que o Senado 
crie uma CPI para a covid-19, o ministro 
está interferindo nos trabalhos do Se-
nado Federal”, afirma Cabo Gilberto, 
ao concluir que, com essa segunda 
decisão, “ficou revelada mais uma vez 

O prefeito de Guarabira, Marcus 
Diogo (PSDB) disse que vê o momento 
brasileiro com muito ceticismo. “São 
poderes querendo e precisando mostrar 
poder em um momento onde a socieda-
de está atônita com a pandemia, com o 
desemprego, com falência e mortes”, 
afirmou.

“A decisão de delegar aos estados e 
prefeituras algo que já está estabelecido 
na Constituição é um sinal de que as 
coisas não vão nada bem”, comentou o 

prefeito, ao salientar que “o bom senso 
deve prevalecer entre a população, sem-
pre, amparada por decisões claras e sem 
subterfúgios e entendimentos dúbios”.

Ele disse que fica muito mais preo-
cupado mesmo é com a situação da edu-
cação, na medida em que “são milhões 
de crianças e jovens à mercê da violência 
doméstica, do assédio sexual, da des-
nutrição e da defasagem educacional”.

Para o prefeito, essa situação cer-
tamente trará e deixará toda uma ge-

ração sem as mínimas condições de 
gerar riquezas, sem a mínima condição 
de empregabilidade, ficando sujeita às 
ajudas assistencialistas que em nada 
contribuem para o engrandecimento do 
nosso país, estados e municípios.

Em sua avaliação, Marcus Diogo 
relata que é “com muita tristeza e preo-
cupação que vê uma decisão que não 
precisava ser tomada. Se estivéssemos 
num país sério, isso certamente não 
aconteceria”.

Inquérito foi instaurado no último dia 8 pelo promotor de Justiça Ricardo Alex Almeida Lins

Foto: Ernane Gomes
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Eduardo Girão quer que a investigação seja mais ampla para incluir, além do Governo Federal, estados e municípios

Senador diz ter assinaturas
para ampliar a CPI da Covid
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Senadores governistas 
trabalham para que o pre-
sidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM- MG), tenha 
mais de uma opção de Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) para apurar eventuais 
omissões no combate à pande-
mia. Uma das opções é que o 
colegiado se concentre apenas 
em ações do Governo Federal 
e, em especial, no agravamen-
to da crise sanitária no Amazo-
nas com a ausência de oxigênio 
para os pacientes internados. 
A outra, que tem o senador 
Eduardo Girão (Podemos-CE) 
à frente do recolhimento de 
assinaturas, quer que a inves-
tigação seja mais ampla para 
incluir, além do Governo Fede-
ral, estados e municípios.

O regimento da Casa 
exige o mínimo de 27 assi-
naturas para a criação da 
comissão. A assessoria de Gi-
rão disse na manhã de ontem 
que 34 assinaturas, para essa 
investigação mais ampliada, 
já estavam confirmadas. No 
entanto, o requerimento ain-
da não foi protocolado no Se-
nado. Pacheco deve ler esta 
semana no plenário da Casa 
o requerimento de instalação 
de uma dessas comissões.

A movimentação ocorre 
em meio à determinação do 
ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Luís Ro-
berto Barroso de que o presi-
dente do Senado instale a CPI 
para investigar as ações de 
enfrentamento à covid-19. A 
decisão de Barroso tem a ver 
com o pedido de investigação 
restrito ao Governo Federal. 
Na próxima quarta-feira (14), 
o plenário do STF analisa a 
decisão de Barroso. A expec-
tativa é que os ministros con-
firmem a decisão de instalar 
a comissão de inquérito, mas 
deleguem ao Senado avaliar 

a forma de funcionamento do 
colegiado.

Cortina de fumaça
Ao participar da Comis-

são Temporária da Covid 
nesta segunda-feira, o presi-
dente da Frente Nacional de 
Prefeitos, Jonas Donizette, 
opinou sobre a ampliação do 
escopo da CPI. Segundo ele, 
embora não seja uma preocu-
pação para os prefeitos, visto 
que quase todas as prefeitu-
ras, por obrigação, têm que 
ter um site de transparência, 
a ampliação criaria uma cor-
tina de fumaça.

Áudio
Em uma conversa no fim 

de semana sobre a CPI entre 
o senador Jorge Kajuru (Ci-
dadania-GO) e o presidente 
Jair Bolsonaro, divulgada 
pelo parlamentar, Bolsonaro 
defendeu a ampliação da in-
vestigação e disse temer um 
“relatório sacana” da comis-
são caso a apuração se con-
centre apenas no Governo 
Federal, conforme previsto 
no pedido original.

“Olha só o que você tem 
que fazer. Tem que mudar o 
objetivo da CPI, tem que ser 
ampla. Daí você vai fazer um 
excelente trabalho para o 
Brasil”, afirmou Bolsonaro a 
Kajuru, no áudio. “Se mudar, 
10 para você, porque nós não 
temos nada a esconder”, dis-
se sobre o objetivo da CPI.

Mourão
Sem estender a polêmica, 

o vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, tam-
bém engrossou hoje o coro 
em defesa de uma CPI mais 
abrangente. “Como está co-
locado ali, tem dois aspectos. 
Um é muito amplo: ‘Ações de 
combate a pandemia’. Então, 
acho que tem que envolver 
também estados e municí-
pios”, disse Mourão.

Senadores governistas 
trabalham para 
que o presidente do 
Senado, Rodrigo 
Pacheco, tenha 
mais de uma 
opção de Comissão 
Parlamentar 
de Inquérito 

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

“Se não mudar, vai vir para cima de mim”
No telefonema, o presi-

dente também orientou que a 
CPI, se instalada, trabalhe para 
apurar a atuação de prefeitos 
e governadores, o que tiraria o 
foco exclusivo de seu governo. 
“Se não mudar o objetivo da 
CPI, ela vai só vir para cima de 
mim... CPI ampla e investigar 
ministros do Supremo. Ponto 
final”, afirmou Bolsonaro a 
Kajuru. Na quinta-feira, 8, o 
ministro do STF Luís Roberto 
Barroso determinou que o 
presidente do Senado instale a 
CPI da Covid. Pacheco travava 
a iniciativa, apesar de a comis-
são ter recebido as assinaturas 
de apoio necessárias para 
ser aberta. No dia seguinte 
à decisão, em conversa com 
apoiadores, Bolsonaro acusou 
Barroso de “militância política” 
e cobrou que o ministro man-
dasse abrir análises de pedidos 
de impeachment no Senado, 
afirmando que há “milhões de 
assinaturas” da população para 
este tipo de demanda.

“A CPI hoje é para investigar 
omissões do governo Bolsona-
ro, ponto final. Tem que mudar 
a amplitude dela”, comentou 
Bolsonaro com Kajuru. “Se não 

mudar, a CPI vai simplesmente 
ouvir (o ex-ministro da Saúde) 
Pazuello, ouvir gente nossa, 
para fazer um relatório saca-
na.” Não é possível saber se o 
presidente tinha conhecimento 
de que o diálogo estava sendo 
gravado e seria publicado. Pro-
curado, o Planalto não quis se 
manifestar.

Na ligação, Bolsonaro tam-
bém atribuiu o número de 
mortes da covid-19 à suposta 
omissão de prefeitos e gover-
nadores, ignorando que ele 
mesmo boicota medidas que 
dão certo contra o vírus, como 
o distanciamento social e o uso 
de máscaras. “A questão do 
vírus, não vai deixar de morrer 
gente, infelizmente, no Brasil. 
Poderia morrer menos gente 
se os governadores e prefeitos 
que pegassem recursos e apli-
cassem realmente em postos 
de saúde, hospital”, disse Bol-
sonaro.

Na quarta-feira, o plenário 
do STF vai analisar a liminar 
de Barroso que determinou a 
instalação da CPI. Segundo um 
ministro ouvido pelo Estadão, 
a maioria deve referendar a 
decisão de Barroso, mas com 

a ressalva de que a comissão 
só deverá ser instalada quan-
do os trabalhos voltarem a ser 
presenciais. Isso significa que 
Pacheco está desobrigado de 
instalar a CPI neste momento. A 
conversa de Bolsonaro com Ka-
juru, contudo, pode mudar essa 
posição. Na avaliação desse 
ministro, se ficar caracterizado 
que Bolsonaro pretende intimi-
dar os ministros com pedidos de 
impeachment, a resposta será 
a instalação imediata da CPI.

Repercussão
O diálogo com Kajuru pode 

resultar em novo pedido de 
impeachment contra Bolsonaro. 
“É inadmissível que o presiden-
te da República desrespeite um 
direito do Congresso, previsto 
na Constituição, e tente inter-
ferir no processo dessa forma. 
Do que o presidente tem tanto 
medo? A CPI da Covid é urgen-
te. Temos que parar os culpados 
por esse genocídio!”, afirmou o 
líder da oposição no Senado, 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP). 
Para ele, Bolsonaro cometeu 
crime de conspiração contra o 
Judiciário e atentado à autono-
mia dos Poderes.

Conversa gravada

Bolsonaro usa telefonema para fazer 
pressão contra STF e governadores

Às vésperas da instala-
ção da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito no Senado 
sobre ações e omissões do 
Governo Federal na pande-
mia, o presidente Jair Bolso-
naro pressionou o senador 
Jorge Kajuru (Cidadania-
GO) a ingressar com pedi-
dos de impeachment contra 
ministros do Supremo Tri-
bunal Federal. Em conversa 
por telefone divulgada pelo 
próprio senador nas redes 
sociais, Bolsonaro dá a en-
tender que, se houver pedi-

dos de impeachment contra 
ministros da Suprema Cor-
te, a instalação da CPI pode 
ser revista.

“Você tem de fazer do 
limão uma limonada. Tem 
de peticionar o Supremo 
para colocar em pauta o im-
peachment (de ministros) 
também”, disse Bolsonaro 
ao senador. “Sabe o que eu 
acho que vai acontecer, eles 
vão recuperar tudo. Não tem 
CPI, não tem investigação de 
ninguém do Supremo.”

Kajuru respondeu que 
ingressou com pedido no 
STF para obrigar o presi-
dente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), a tam-
bém pautar para votação 

em plenário o afastamento 
do ministro do STF Alexan-
dre de Moraes, ao que Bol-
sonaro respondeu: “Você é 
10”. “Ou bota tudo ou fica 
no zero a zero”, referendou 
o senador. “Sou a favor de 
botar tudo para a frente”, 
afirmou o presidente

O Senado tem hoje 
dez pedidos de investiga-
ção contra ministros do 
Supremo. Somente contra 
Alexandre de Moraes são 
seis. O ministro virou alvo 
após determinar a prisão 
de vários bolsonaristas 
investigados no inquérito 
das Fake News. Além dele, 
também há requerimen-
tos para investigar Gilmar 

Mendes, Edson Fachin e 
Cármen Lúcia. Todos es-
tão na gaveta do presiden-
te da Casa.

No diálogo divulgado 
por Kajuru, o presidente fala 
mais de uma vez sobre a ne-
cessidade do contra-ataque 
ao STF. “Você pressionou 
o Supremo, né?”, afirmou. 
“Sim, claro. Entrei ontem, 
às 17h40”, respondeu o se-
nador. E Bolsonaro conclui: 
“Parabéns para você”. Assim 
como o ministro Luís Rober-
to Barroso obrigou o Senado 
a instalar a CPI, o objetivo é 
forçá-lo a também determi-
nar a análise dos pedidos de 
impeachment contra os mi-
nistros do STF.

Mateus Vargas, 
André Borges e 
Daniel Weterman 
Agência Estado

O ministro Benjamin 
Zymler, do Tribunal de Con-
tas da União (TCU), determi-
nou que o Ministério da Saú-
de distribua imediatamente 
testes para diagnóstico da 
covid-19 que ainda estão 
encalhados. A existência de 
milhões de exames do tipo 
RT-PCR armazenados em um 
galpão de São Paulo, e pres-
tes a terem os prazos de va-
lidade vencidos, foi revelada 
pelo Estadão em novembro.

Na decisão, da última 
sexta-feira, o ministro do 
TCU determinou que o mi-
nistério aplique “imediata 
destinação” dos testes por 
entender que os insumos 
podem ser perdidos. Ainda 
há cerca de 3 milhões de 
itens encalhados nos arma-
zéns da pasta.

No despacho, o ministro 
apresenta os principais mo-
tivos para o encalhe. Entre 
eles, a falta de articulação 
do ministério com Estados 
e municípios, a compra de 
apenas parte dos insumos 
necessários à realização dos 

exames e, ainda, dúvidas so-
bre a compatibilidade dos 
testes de detecção e os equi-
pamentos das unidades de 
apoio da Fiocruz e dos labo-
ratórios dos estados.

Para que os testes não 
sejam desperdiçados, o Bra-
sil precisará usá-los em ritmo 
muito superior ao que vem 
usando até então. “Para que 
não haja a perda do insumo, 
em abril e maio deste ano se-
ria necessária a utilização de 
uma média de 14.500 kits, 
número superior, portanto, à 
média de 6.179 dos últimos 
doze meses”, diz Zymler.

Cada kit possui insumos 
para cem testes que atestam 
a infecção pelo novo corona-
vírus. O não cumprimento 
da determinação pode acar-
retar em pagamento de mul-
ta pelo ministério. “Há risco 
iminente de não haver ade-
quada destinação ao esto-
que atualmente disponível 
que está prestes a vencer”, 
disse o ministro em seu des-
pacho.

O Ministério da Saúde 
chegou a estocar 6,8 milhões 
de exames, materiais que 
custaram R$ 764,5 milhões. 

Milhões de testes 
estão encalhados 
Vinícius Valfré
Agência Estado

Karine Melo
Agência Brasil



Mundo

Dados de estudo sugerem que remédios podem complementar vacinação, especialmente em pessoas com alto risco de infecção

A empresa norte-ameri-
cana Regeneron Pharmaceuti-
cals divulgou ontem, os resul-
tados da fase 3 de um coquetel 
para reduzir as possibilidade 
de contrair a covid-19, de-
senvolvido em parceria com 
a suíça Roche. O estudo utili-
za a combinação dos medica-
mentos (chamados anticorpos 
monoclonais) Casirivimab e 
Imdevimab para evitar casos 
sintomáticos entre contac-
tantes que moram na mesma 
residência que pessoas diag-
nosticadas com o novo coro-
navírus.

Segundo o laboratório, 
uma dose da combinação 
(chamada Regen-Cov) admi-
nistrada por injeção subcutâ-
nea pode reduzir em 81% o 
risco de a pessoa desenvolver 
um caso sintomático da co-
vid-19. Os demais participan-
tes do estudo tiveram sinto-
mas leves e com permanência 
menor, por até cerca de uma 
semana (ante as cerca de três 
semanas de sintomas identi-
ficadas em quem recebeu o 
placebo).

“Esses dados sugerem 
que o Regen-Cov pode com-
plementar estratégias de va-
cinação, particularmente para 
aqueles com alto risco de in-
fecção. É importante ressaltar 
que, até o momento, Regen-
Cov demonstrou in vitro reter 
sua potência contra variantes 
emergentes de preocupação 
(as “variants of concern”, como 
as identificadas inicialmente 
em Manaus e no Reino Unido, 
por exemplo)”, disse o médico 
Myron Cohen, que lidera o es-
tudo e é diretor do Instituto de 
Saúde Global e Doenças Infec-
ciosas da Universidade da Ca-
rolina da Norte, em comunica-
do divulgado pela Regeneron.

“Se autorizada, a admi-
nistração subcutânea con-
veniente de Regen-Cov pode 

ajudar a controlar surtos em 
ambientes de alto risco, nos 
quais os indivíduos ainda não 
foram vacinados, incluindo fa-
mílias e ambientes de vida em 
grupo”, completou.

O estudo foi feito com 
uma amostra de 1.505 pes-
soas não infectadas pelo novo 
coronavírus, que não tinham 
anticorpos para a doença e 
viviam na mesma residência 
que alguém que teve covid-19 
nos quatro dias anteriores. 
Realizado em conjunto com o 
Instituto Nacional de Alergia 
e Doenças Infecciosas (NIAID 
na sigla em inglês), foi duplo-
cego, com administração de 
placebo para parte dos envol-
vidos.

Do total dos participan-
tes, 31% tinham ao menos um 
fator de risco para a doença. 
Além disso, 33% eram obesos 
e 38% estavam com 50 anos 
ou mais. A média de idade foi 
de 44 anos, embora o estudo 
tenha reunido desde pré-ado-
lescentes com 12 anos a ido-
sos com 92 anos.

“Esses anticorpos podem 
ser particularmente úteis em 
indivíduos que ainda não são 
vacinados, e também podem 
ter potencial para aqueles 
que são imunossuprimidos 
e podem não responder bem 
às vacinas”, destacou o médi-
co Dan H. Barouch, codiretor 
investigador do ensaio e pro-
fessor na Escola de Medicina 
da Universidade de Harvard, 
também no comunicado di-
vulgado pela empresa.

Ainda de acordo com 
o laboratório, 20% das pes-
soas que tomaram o coque-
tel tiveram eventos adversos, 
ante 29% das que receberam 
placebo. Os eventos conside-
rados graves ocorreram em 
1% do grupo que recebeu o 
Regen-Cov, mesmo porcen-
tual do placebo. Somente os 
participantes que não toma-
ram o tratamento precisaram 

ser hospitalizados ou ir a um 
pronto-socorro por causa da 
covid-19 durante os 29 dias 
de avaliação da eficácia.

Além disso, reações no 
local de injeção ocorreram 
em 4% das pessoas que rece-
beram o coquetel, enquanto 
foram registradas em 2% do 
outro grupo. Segundo a em-
presa, as duas mortes de par-
ticipantes que receberam o 
tratamento não tiveram rela-
ção com os medicamentos ou 
a covid-19.

O coquetel está liberado 
para uso em caráter emergen-
cial nos Estados Unidos des-
de novembro passado para 
pacientes com ao menos 12 
anos e 40 quilos, tendo sido 
utilizado no tratamento do en-
tão presidente Donald Trump. 
Segundo a fabricante, ensaios 
clínicos em diferentes am-
bientes continuarão, incluin-
do um voltado a pacientes 
hospitalizados, feito no Reino 
Unido.

Ainda de acordo com o 
laboratório, parte dos estu-
dos foi financiada por fundos 
federais norte-americanos 
fornecidos pela Autoridade de 
Pesquisa e Desenvolvimento 
Avançado Biomédico (Barda, 
na sigla em inglês), que inte-
gra o Departamento de Saúde 
e Serviços Humanos dos Esta-
dos Unidos.

Agência Estado

Covid-19: coquetel reduz em 
81% os casos sintomáticos 
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Coronavírus

OMS faz alerta: pandemia 
ainda está longe de acabar

Confusão e negligência 
no combate à covid-19 fazem 
com que a pandemia esteja 
longe de terminar, mas a si-
tuação pode ser controlada 
em meses com a adoção de 
medidas de saúde pública 
comprovadas, disse o diretor-
geral da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, ontem.

Até agora, cerca de 780 
milhões de vacinas foram 
administradas globalmente, 
mas medidas como o uso de 
máscaras e a manutenção do 
distanciamento físico preci-

sam ser aplicadas para rever-
ter a trajetória da pandemia. 
“Nós também queremos ver 
sociedades e economias rea-
brindo, e viagens e comércio 
recomeçando”, disse Tedros 
em uma coletiva de imprensa. 
“Mas, neste momento, unida-
des de tratamento intensivo 
de muitos países estão sobre-
carregadas e pessoas estão 
morrendo - e isto é totalmente 
evitável”, acrescentou.

“A pandemia de covid-19 
está muito longe de terminar. 
Mas temos muitos motivos 
para otimismo. O declínio 
de casos e mortes durante 
os dois primeiros meses do 

ano mostra que este vírus e 
suas variantes podem ser de-
tidos”, acrescentou. Segundo 
ele, a transmissão está sendo 
impulsionada pela “confusão, 
negligência e inconstância nas 
medidas de saúde pública”.

A Índia superou o Bra-
sil e se tornou a nação com 
o segundo número mais alto 
de infecções pelo novo coro-
navírus do mundo, só fican-
do atrás dos Estados Unidos, 
agora que enfrenta uma se-
gunda onda gigantesca, tendo 
dado cerca de 105 milhões 
de doses de vacina para uma 
população de 1,4 bilhão de 
habitantes.

Foto: Fotos Públicas 

Para Tedros Adhanom, 
confusão e negligência 
no combate à covid-19 
fazem com que a 
pandemia esteja longe 
de terminar, mas a 
situação pode ser 
controlada

O banqueiro Guillermo 
Lasso obteve uma vitória 
surpreendente sobre o eco-
nomista socialista Andrés 
Arauz no segundo turno 
da eleição presidencial do 
Equador no último domin-
go (11). A conquista foi bem 
recebida por investidores, 
tensos com as promessas 
de grandes gastos sociais de 
Arauz, tendo em vista as fi-
nanças estatais frágeis.

Lasso, que toma posse 
em 24 de maio, enfrenta-
rá a tarefa desafiadora de 
ressuscitar uma economia 
que passa apertos desde 
o surto brutal de covid-19 
no ano passado e que dis-
parou nos últimos meses à 
medida que os esforços de 
vacinação travaram.

“É um dia no qual to-
dos os equatorianos de-
cidiram seu futuro”, disse 
Lasso. “Eles usaram seu 
voto para expressar a ne-
cessidade de mudança e o 
desejo de dias melhores”, 
acrescentou.

Lasso conquistou 
52,5% dos votos, e Arauz 
47,5%, de acordo com o 
Conselho Eleitoral Nacio-
nal, que não vai declarar o 
vencedor formalmente an-
tes de uma revisão de rela-
tórios das urnas.

Arauz reconheceu a 
derrota rapidamente, em 
um discurso muito diferen-
te do tom aguerrido que 
adotou em campanha.

“Este é um contratem-
po eleitoral, mas de manei-
ra nenhuma uma derrota 
política ou moral, porque 
nosso projeto é para toda 
a vida”, disse ele, que cum-
primentou Lasso.

A terceira candidatura 
presidencial de Lasso pa-
recia improvável em uma 
nação cansada de medidas 
de austeridade econômica 
penosas e inicialmente ca-
tivada com as promessas 
de Arauz, de pagamentos 
de US$ 1.000 para famílias 
pobres.

Lasso, de 65 anos, des-
cartou sua imagem conser-
vadora no segundo turno, 

prometendo avanços em 
questões como direitos 
animais e ambientais e es-
forços maiores para deter 
a discriminação contra a 
orientação sexual.

Nota do Itamaraty
O Governo brasileiro 

felicitou o povo equatoria-
no pela realização do se-
gundo turno das eleições 
presidenciais e cumpri-
mentou Guillermo Lasso 
(presidente) e Alfredo Bor-
rero (vice-presidente) pelo 
resultado. A nota foi divul-
gada pelo Ministério das 
Relações Exteriores (MRE) 
ontem.

“Ao salientar o clima 
de harmonia e tranquili-
dade em que transcorreu a 
consulta popular, o Gover-
no brasileiro aproveita a 
oportunidade para saudar 
o papel dos observadores 
eleitorais independentes, 
em especial da Missão de 
Observação da OEA, que 
contribuíram para assegu-
rar a legitimidade do sufrá-
gio”, diz o Itamaraty.

Equador: banqueiro tem 
vitória sobre socialista
Agência Brasil

Agência Brasil

Somente os participantes 
que não tomaram o 

tratamento precisaram 
ser hospitalizados ou 

ir a um pronto-socorro 
por causa da covid-19 
durante os 29 dias de 
avaliação da eficácia



Economia
João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 13 de abril de 2021     |     A UNIÃO        17

Medida não altera calendário de restituição; até ontem, quase 130 mil paraibanos haviam prestado contas com o Leão

Pelo segundo ano con-
secutivo, a Secretaria da 
Receita Federal altera o 
prazo final de entrega da 
Declaração de Imposto de 
Renda das Pessoas Física 
(IRPF) em razão da pande-
mia. Na edição anterior, o 
prazo referente ao calendá-
rio 2019 foi estendido até o 
mês de junho e, neste ano, 
as declarações referentes a 
2020, que se encerrariam 
do dia 30 de abril, tiveram 
envio prorrogado para o 
dia 31 de maio.

Na Paraíba, segundo 
a delegada adjunta da Re-
ceita Federal-PB, Fabiana 
Moura, até o final da manhã 
de ontem, 129.115 parai-
banos haviam declarado o 
Imposto de Renda Pessoa 
Física 2021. No Estado, a 
estimativa é que sejam en-
tregues 329 mil declara-
ções até o prazo final.

Ainda segundo a dele-
gada, a prorrogação foi feita 
para ajudar as pessoas que 
passam por dificuldades na 
pandemia. A medida busca 
evitar aglomerações nas 
unidades de atendimento 
para que os contribuintes 
não tenham que cumprir, 
em prazo curto, a apresen-
tação da declaração. Dessa 
forma, a Receita contribui 
com os esforços dos órgãos 
de saúde pública na manu-
tenção do distanciamento 
social e na diminuição da 
propagação da doença.

A decisão não altera o 
calendário de restituições 
e o contribuinte continuará 
a receber o reembolso em 
cinco lotes mensais, entre 
31 de maio e 30 de setem-
bro. Por outro lado, quem já 
enviou a declaração e divi-
diu o pagamento, que pode 
ser feito em até oito vezes, 
mas já pagou a primeira 
parcela através de boleto, 
só pagará a segunda parce-
la (débito em conta), no dia 
30 do mês de junho.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Receita estende prazo para 
envio de declarações do IRPF

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Fernando

Ponto de equilíbrio Flávio Uchôa
flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador

Ao longo dos 35 anos que passei trabalhando no setor 
bancário testemunhei várias revoluções, principalmente 
no processo de tecnologia e, ainda assim, tenho a nítida 
percepção que estamos apenas começando. 

Na década de 80, para descobrir o saldo do cliente, 
tínhamos que conferir uma ficha que, na sequência, era 
alimentada com os valores dos depósitos e cheques 
atualizando o saldo a cada lançamento. Quando se perdia a 
ficha era aquele desespero na agência. 

Na década de 90 chegou a novidade de uma lista enviada 
diariamente pela área nova que se chamava “processamento 
de dados” e alimentávamos apenas os lançamentos do dia, 
esperando que seria enviada sua atualização a cada dia, o que 
muitas vezes não ocorria e usávamos a do dia anterior. Era 
um vai e vem de cálculo para saber qual era mesmo o saldo 
atualizado do cliente. 

Até que foram substituídas pelos sistemas “on-line” 
e com a chegada das máquinas de cash dispenser, onde se 
poderia sacar dinheiro pelo cartão magnético sem emitir um 
cheque e precisar ir ao caixa. Que revolução! 

Hoje em dia temos tudo na palma da mão, podemos 
pagar ou agendar, receber recursos, consultar, fazer 
investimentos, empréstimos, contratar seguros, enfim, 
basicamente todas as transações bancárias usando um 
aparelho smartphone. 

Mas as opções tradicionais de relacionamento com 
o setor bancário brasileiro são burocráticas, demoradas, 
deficientes e custosas para o cliente, sem mencionar a 
qualidade do atendimento e a exploração na cobrança 
de juros e taxas abusivas. No Brasil, apenas cinco bancos 
dominam 80% do mercado e ditam as regras formando um 
verdadeiro oligopólio bancário.

Mas, neste momento, surge uma nova e bem-vinda 
revolução que é a dos bancos digitais, que chegam com 
o princípio de não ter atendimento presencial, produtos 
inovadores, portfólio abrangente, promessa de agilidade nas 
respostas e tecnologia de ponta.

Contudo, não podemos dizer que se trata apenas de 
uma nova revolução tecnológica, porque ela engloba novas 
maneiras de se relacionar com o cliente, principalmente, pela 

ausência de cobrança de tarifas bancárias em praticamente 
todas as opções de prestações de serviços. O cliente agradece!

E a nova geração já acampou a ideia de que não 
compensa, não vale a pena e não vai enfrentar toda a 
dificuldade de entrar numa agência bancária para iniciar 
um relacionamento, se pode começar sem sair de casa, 
sem custo, sem empurra de “produtos de fidelização” e 
resolvendo tudo pelo instrumento mais usual no seu dia a 
dia, o smartphone. Basta pesquisar a estatística dos últimos 
24 meses comparando os números dos bancos tradicionais 
com os digitais na abertura e ativação de novas contas, que 
veremos o caminho que o brasileiro está tomando no seu 
relacionamento bancário. 

O grande desafio de gerar sustentabilidade para os 
bancos digitais é como rentabilizar o cliente sem a cobrança 
de tarifas, mas pela criatividade no portfólio de alguns deles 
não tenho dúvida que será o caminho para que tenhamos 
um relacionamento bancário satisfatório, sem exploração, 
concentração e burocracia no Brasil.

Você já é cliente de algum banco digital? 

A nova revolução no sistema bancário brasileiro 

Ibovespa 

0,84%
R$ 5,722

0,90%
R$ 6,815

1,28%
R$ 7,865

0,97%
118.811 pts

Durante esta se-
mana, o Sistema Na-
cional de Emprego de 
João Pessoa (Sine-JP) 
está oferencendo 74 
novas vagas de empre-
go. As oportunidades 
disponibilizadas são 
para todos os níveis 
de escolaridade, com 
ou sem experiência de 
trabalho.

Até o próximo dia 
16, estão sendo ofer-
tadas seis vagas para 
costureiro na confec-
ção em série, quatro 
para vendedor de co-
mércio varejista, um 
para serralheiro, en-
tre muitas outras que 
pode ser conferida no 
link abaixo.

Agendamento
As atividades do 

Sine-JP continuam 
disponíveis através do 
agendamento prévio, 
realizado através do 
telefone/WhatsApp 
(83) 3214-1010, de 
segunda a sexta, das 
08h às 14h. O Sine-JP 
se encontra na Aveni-
da Cardoso Vieira, 85, 
Varadouro e o serviço 
é gratuito.

Sine oferta 
74 vagas 
de emprego 
na capital

Acesse o QR Code para 
conferir as vagas disponíveis

Contribuintes podem acessar serviços on-line
Para aqueles que não optarem 

pelo débito automático, os DARFs 
de todas as cotas poderão ser 
emitidos pelo programa ou pelo 
Extrato da Declaração, disponível 
no Centro Virtual de Atendimento 
(e-CAC), acessado através do site 
da Receita Federal em www.gov.br/
receitafederal. 

Para facilitar ainda mais o 
acesso do cidadão às informações, 
a Receita Federal disponibiliza diver-
sos serviços que podem ser obtidos 
sem sair de casa. Uma delas é a 
declaração pré-preenchida que está 
disponível de forma online para to-
dos os cidadãos que possuam uma 
conta gov.br de nível prata ou ouro.

Utilizando este serviço, a de-
claração já vem preenchida com os 
dados que a Receita Federal pos-

sui. São utilizadas informações das 
fontes pagadoras (DIRF) médicos 
e planos de saúde (DMED) e ativi-
dades imobiliárias (DIMOB), além 
das informações já prestadas na 
Declaração de Imposto de Renda do 
ano anterior. Assim, basta revisar os 
dados, adicionar informações novas 
ou que estiverem faltando e enviar.

A alteração do prazo final de 
entrega da Declaração de Ajuste 

Anual do Imposto sobre a Renda 
das Pessoas Física referente ao 
exercício 2021, foi publicada no 
Diário Oficial da União de ontem.
Também foram prorrogados para 
31 de maio de 2021 os prazos de 
entrega da Declaração Final de 
Espólio e da Declaração de Saída 
Definitiva do País, assim como, o 
vencimento do pagamento do im-
posto relativo às declarações.

SAIbA MAIS

n Para acessar a declaração pré-preenchida o usuário deve estar 
com o app Meu Gov.Br instalado no seu celular ou tablet e com a 
configuração de verificação de duas etapas habilitada. Para saber 
mais sobre a Declaração de Imposto de Renda acesse: https://
www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda.

Alteração no prazo de envio da 
declaração visa a contribuir com 
as medidas para evitar a covid

Foto: Marcus Antonius
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Apesar de alto, valor mostra queda de 1,2% em relação a 2019, quando as perdas alcançaram R$ 291 bilhões
O Brasil perdeu R$ 287,9 

bilhões para o mercado ilegal 
em 2020, segundo levanta-
mento feito pelo Fórum Na-
cional Contra a Pirataria e a 
Ilegalidade (FNCP). O valor 
é a soma das perdas regis-
tradas por 15 setores indus-
triais (R$ 197,2 bilhões) e a 
estimativa dos impostos que 
deixaram de ser arrecada-
dos por produtos (R$ 90,7 
bilhões) em função dessa ile-
galidade. 

Apesar de elevado, o re-
sultado mostra uma queda 
de 1,2% em relação à 2019, 
quando as perdas para o 
mercado ilegal alcançaram 
R$ 291,4 bilhões. Os seto-
res que têm no contrabando 
o principal componente da 
ilegalidade apresentaram 
queda ou permaneceram no 
mesmo patamar neste úl-
timo ano - exceção feita ao 
setor de aparelhos celulares 
onde houve aumento.

Esse impacto na econo-
mia ilegal tem relação dire-
ta com o enfrentamento da 
covid-19 no país e também 
nos países de onde procede o 
contrabando para cá, como é 
o caso do Paraguai, segundo o 
FNCP. As medidas de restrição 
adotadas para conter a propa-
gação do vírus - como o iso-
lamento social, que deixaram 
as ruas mais vazias, além do 
comércio fechado, o bloqueio 
de fronteiras, bem como a 
alta do dólar e o aumento das 
apreensões nas estradas e 
rodovias do país - afetaram a 
disponibilidade dos produtos 
do crime, tornando a redução 
circunstancial. 

O cigarro, setor mais 
afetado pelo contrabando, 
perdeu R$ 14,2 bilhões no 
ano passado. Em 2019 fo-
ram R$ 15,9 bilhões. Ainda 
assim, cerca de 63,4 bilhões 
de cigarros ilegais circulam 
no país (Ibope Inteligência 
/ 2019). Segundo Edson Vis-
mona, presidente do Fórum 
Nacional Contra a Pirataria 
e a Ilegalidade, a pandemia 
afetou todas as atividades 

econômicas, legais e ilegais. 
“Devemos estar atentos para 
a retomada do mercado e for-
talecer as medidas de com-
bate ao ilegal incentivando o 
mercado legal que investe no 
país e gera empregos”.

Setores que sofrem com 
a ilegalidade gerada dentro 
do país, por exemplo, com-
bustíveis, tiveram novo au-
mento, alcançando o mon-
tante de R$ 26 bilhões - R$ 3 
bilhões a mais em perdas do 
que em 2019. Segundo Vis-
mona, esse setor sofre prin-
cipalmente com práticas ile-
gais internas, como “fraudes, 
sonegação, além de roubos 
e desvio de combustível nos 
dutos”, diz o presidente do 
FNCP.

Levantamento
O levantamento do FNCP 

é feito desde 2014 e tem como 
base os dados apontados pe-
los próprios setores produ-
tivos, que têm métricas pró-
prias (pesquisas, avaliação de 
mercado). Os 15 segmentos 
contemplados pelo estudo do 
FNCP são vestuário; óculos; 
cigarro; TV por assinatura; 
higiene pessoal, perfumaria 
e cosméticos; bebidas alcoó-
licas; combustíveis; audio-
visual; defensivos agrícolas; 
celulares; perfumes importa-
dos; material esportivo; brin-
quedos; software; e eletroele-
trônicos (PCs, servidores, 
networking, impressoras/
toners/cartuchos de tinta e 
equipamentos de segurança).

Saiba Mais
Além das perdas eco-

nômicas, a ilegalidade gera 
desemprego no Brasil. Um 
estudo feito pela Oxford Eco-
nomics apontou que o país 
poderia reverter a situação 
a partir da substituição dos 
produtos ilegais importados 
por produtos legítimos pro-
duzidos internamente que 
sustentaria uma contribui-
ção adicional de R$ 6 bilhões 
ao PIB e apoiaria a criação de 
173.340 empregos.

Brasil perde R$ 287 bi para o 
mercado ilegal na pandemia
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Mercado financeiro eleva a 
4,85% projeção da inflação

A previsão do mercado 
financeiro para o Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), a infla-
ção oficial do país, deste ano 
subiu de 4,81% para 4,85%. 
A estimativa está no boletim 
Focus de ontem, pesquisa di-
vulgada semanalmente pelo 
Banco Central (BC), com a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos.

Para 2022, a estimativa 
de inflação é de 3,53%. Tanto 
para 2023 como para 2024 
as previsões são de 3,25%. 
A projeção para 2021 está 
acima do centro da meta de 
inflação que deve ser perse-
guida pelo BC. A meta, defini-
da pelo Conselho Monetário 
Nacional, é de 3,75% para 
este ano, com intervalo de to-
lerância de 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para baixo. 
Ou seja, o limite inferior é de 
2,25% e o superior de 5,25%.

De janeiro a março, a 
inflação já acumula 2,05% e, 
nos últimos 12 meses, chega 
a 6,10%. Na semana passada, 
o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), di-
vulgou que, em março, o IPCA 
ficou em 0,93%, a taxa mais 
alta para o mês desde 2015, 
quando alcançou 1,32%. Em 
março de 2020, a variação 
havia sido de 0,07%.

Os principais impac-
tos vêm dos aumentos nos 
preços de combustíveis 
(11,23%) e do gás de boti-
jão (4,98%). Já a inflação do 
grupo alimentação e bebi-
das, que influenciou a alta 
do índice nos últimos meses, 
vem desacelerando e está em 
0,13%. Os preços continuam 
em alta, mas sobem menos 
a cada mês. As variações an-
teriores foram de 1,74% em 
dezembro, 1,02% em janeiro 
e 0,27% em fevereiro.

Taxa de juros
Para alcançar a meta de 

inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, 
estabelecida atualmente em 
2,75% ao ano pelo Comitê de 
Política Monetária (Copom). 
Para o mercado financeiro, a 
expectativa é que a Selic en-
cerre 2021 em 5,25% ao ano. 
Para o fim de 2022, a estima-
tiva é que a taxa básica suba 
para 6% ao ano. E para o fim 
de 2023 e 2024, a previsão é 
6,5% ao ano e 6,25% ao ano, 
respectivamente.

PIB e câmbio
As instituições financei-

ras consultadas pelo BC redu-
ziram a projeção para o cresci-
mento da economia brasileira 
este ano de 3,17% para 3,08%. 
Para o próximo ano, a expec-
tativa para Produto Interno 
Bruto (PIB) - a soma de todos 
os bens e serviços produzidos 
no país - é de crescimento de 
2,33%. Em 2023 e 2024, o 
mercado financeiro projeta ex-
pansão do PIB em 2,5%.

Sob pressão, famílias têm 
menos renda e mais dívidas 

Dívidas em patamares 
recordes, atrasos em pa-
gamentos, inflação alta e 
renda achatada. Estes são 
apenas alguns dos pontos 
de pressão sobre famílias 
e empresas brasileiras em 
2021. Enquanto o país pas-
sa pelo pior momento da 
pandemia de covid-19, com 
picos de mortes, a situação 
da economia se agrava.

Dados do Banco Central 
mostram que, em dezem-
bro, o comprometimento da 
renda das famílias brasilei-
ras com dívidas bancárias 
chegou a 31,1%, pico da sé-
rie histórica. O dado reflete 
a parcela dos salários usada 
para pagar juros e amorti-
zações de empréstimos. Ou 
seja: a cada R$ 100 de ren-
da, sobram menos de R$ 70 
para o pagamento das de-
mais despesas. O endivida-

mento das famílias também 
é recorde: 56,4% da renda.
Com o fim de parte dos auxí-
lios, na virada de 2020 para 
2021, cresceu a pressão so-
bre o orçamento.

As dívidas bancárias 
são outro ponto de pressão. 
Os dados mais recentes do 
BC mostram que, por ora, 
a inadimplência segue em 
níveis controlados, tanto 
para famílias quanto para 
empresas. Em fevereiro, a 
inadimplência atingiu 4,1% 
entre as famílias e 1,6% nas 
empresas. Os dados consi-
deram o crédito livre, que 
excluem financiamentos 
com dinheiro do BNDES e 
da poupança (como o crédi-
to imobiliário).

Mas a situação não é 
confortável. Isso porque o 
BC só considera como ina-
dimplência os atrasos de 
mais de 90 dias. No ano 
passado, os bancos promo-
veram renegociações de dí-
vidas e deram carência para 

o pagamento de prestações, 
o que fez o indicador cair no 
segundo semestre.

Em 2021, os atrasos já 
começam a crescer. O BC 
aponta que, em fevereiro, os 
atrasos entre 15 e 90 dias 
- ou “pré-inadimplência - 
chegam a 3,65% (famílias) 
e 1,69% (empresas). Em 
dezembro, os percentuais 
eram de 3,24% e 1,52%, 
respectivamente.

Dados da Federação 
Brasileira de Bancos (Febra-
ban) indicam que, de março 
a dezembro de 2020, as re-
negociações somaram R$ 
971,5 bilhões. O valor das 
parcelas suspensas somou 
R$ 146,7 bilhões. Em 2021, 
essa fatura deverá ser paga.

Mas, agora, os bancos 
não têm à disposição um 
mecanismo que facilitou 
as negociações em 2020, 
quando o governo desobri-
gou a realização de provi-
sões para perdas ao renego-
ciar débitos. 

Andreia Verdélio
Agência Brasil

Estudo do Sebrae

Vacinação acelerada pode ajudar 
54% dos pequenos negócios do país

Se o ritmo de vacinação 
no país for acelerado, 54% 
dos pequenos negócios, o 
correspondente a 9,5 mi-
lhões de empresas, poderão 
retomar o faturamento para 
um nível pré-pandemia até o 
dia 18 de agosto, segundo es-
tudo conduzido pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Se-
brae). Desse grupo, segundo 
o Sebrae, estão empresas que 
atuam principalmente nos 
setores menos atingidos pela 
crise e que, por isso, podem 
ter uma reação mais rápida, 
como comércio de alimentos, 
saúde e educação.

O estudo do Sebrae 
levou em conta o atual cro-

nograma de vacinação do 
Ministério da Saúde, mas 
também levou em conside-
ração um aumento da velo-
cidade da vacinação para o 
limite da capacidade do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), 
ou seja, de 3 milhões de do-
ses de vacinas diárias. Com 
essa premissa, que precisa 
que o país tenha mais va-
cinas disponíveis para ser 
cumprida, até o dia 24 de 
maio 100% dos idosos com 
mais de 60 anos e dos pro-
fissionais da saúde estariam 
imunizados com duas doses 
da vacina, aponta o estudo.

“Nós nos entusiasma-
mos com essa análise por-
que ela nos traz um pouco 
de esperança e de luz”, co-
menta o presidente do Se-
brae, Carlos Melles. Por con-

ta da leitura de que apenas 
a imunização da população 
levará à esperada retomada 
da economia, Melles disse 
que apoia as iniciativas que 
visem a aumentar a veloci-
dade da vacinação no país. 
O estudo do Sebrae consi-
derou que até o dia 18 de 
agosto, todos os adultos com 
mais de 40 anos estejam va-
cinados, o que se leva em 
conta também que o crono-
grama siga pela idade.

Mais afetadas
As pequenas empresas 

foram as mais afetadas pela 
pandemia. A estimativa é 
de que aproximadamente 
700 mil PMEs (pequenas e 
médias empresas) tenham 
fechado as portas definitiva-
mente no ano passado.

Já setores mais afetados, 
como bares e restaurantes, só 
retomariam o nível pré-pan-
demia por volta do dia 11 
de outubro, assumindo para 
essa projeção que as pessoas 
com mais de 25 anos estejam 
imunizadas até a data. O se-
tor de beleza só alcançaria o 
estágio de faturamento equi-
valente ao pré-pandemia em 
27 de outubro.

Segundo o estudo, os 
setores de turismo e eco-
nomia criativa devem de-
morar ainda mais, voltando 
ao patamar de faturamento 
anterior à pandemia apenas 
em 2022. A demora maior, 
segundo Melles, decorrerá 
do fato de que as pessoas, 
mesmo vacinadas, devem 
continuar por um tempo 
evitando aglomerações.

Fernanda Guimarães
Agência Estado

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Imunizar a população é 
avaliada como a alternativa 
mais eficiente para contribuir 
com a retomada econômica

Fabrício de Castro e 
Eduardo Rodrigues
Agência Estado



Diversidade

Podem se inscrever estudantes de todo o país que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio 2020

Foi prorrogado até ama-
nhã (14) o prazo para inscri-
ção no Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu). Ao todo, a 
Paraíba oferta mais de 15 mil 
vagas de graduação para es-
tudantes de todo o país que 
tenham participado da edi-
ção de 2020 do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem). 
As notas do Enem podem 
ser utilizadas para ingressar 
em mais de 5 mil cursos de 
graduação e, dentre os 15 
cursos com maior procura, 
medicina segue sendo o mais 
buscado pelos candidatos. 

O anúncio de prorroga-
ção das inscrições no pro-
cesso seletivo foi feito pelo 
Ministério da Educação na 
noite da última sexta-feira 
(9) e, até então, mais de 2 mi-
lhões de inscrições já haviam 
sido registradas no sistema. 
Com a mudança de data, os 
resultados, que seriam divul-
gados amanhã, passam para 
sexta-feira (16).

O Sisu tem como obje-
tivo distribuir as vagas de 
cursos de ensino superior 
para os candidatos que te-
nham participado do Enem 
(com avaliação da redação 
maior que zero). A seleção 
considera as médias obti-
das em cada uma das provas 
realizadas pelos estudan-
tes e classifica os alunos de 
acordo com a quantidade de 
vagas oferecidas para o cur-
so de interesse.

Este ano a Paraíba, que 
concentra 7,6% das vagas 
do país, oferece 15.669 va-
gas na capital e no interior 
em instituições federais e 
estaduais de ensino superior. 
São: 7.790 vagas na Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB), 3.160 na Universida-
de Federal da Campina Gran-
de (UFCG), 3.049 na Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) e 1.670 no Instituto 
Federal da Paraíba. 

Por conta da pandemia 
de covid-19, as instituições 
estão adotando modelos di-
ferenciados de ensino, como 
ensino a distância e remoto. 
Desta forma, mesmo que a 
modalidade de determina-
dos cursos seja presencial, 
a primeiro momento, é pos-
sível que muitos alunos ini-
ciem o curso remotamente, 
como é o caso da UEPB.

De acordo com a asses-
soria de comunicação da 
UFPB, dentre os 123 cursos 
que disponibilizam vagas no 
Sisu, Medicina é o mais pro-
curado e possui, também, a 
maior nota de corte. O curso, 
que oferta 130 vagas, tem 
quase 3 mil inscrições para 
preenchimento destas; ul-
trapassando 770 pontos na 
nota final. 

Inscrições
Para acessar o sistema 

do Sisu e realizar sua inscri-
ção, o candidato deve utilizar 
o “Login Único” do Governo 
Federal (feito para a plata-
forma gov.br), selecionar a 
modalidade do curso esco-
lhido e aguardar o resultado 
da seleção com base no re-
sultado do Enem (divulgado 
no último dia 29).

Carol Cassoli 
Especial para A União

Sisu: PB tem 15 mil vagas, e 
inscrições terminam amanhã
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Educação

Adesão ao programa Brasil na 
Escola termina no dia 28 de maio

Começou ontem (12) 
o prazo de adesão ao Pro-
grama Brasil na Escola. 
Segundo o Ministério da 
Educação (MEC), a inicia-
tiva tem por objetivo indu-
zir e fomentar estratégias 
e inovações para assegurar 
a permanência, as apren-
dizagens e a progressão 
escolar com equidade e na 

idade adequada dos estu-
dantes matriculados nos 
anos finais do ensino fun-
damental. Implementado 
pela Secretaria da Educa-
ção Básica (SEB), o pro-
grama foi estruturado em 
três eixos: apoio técnico e 
financeiro às escolas, valo-
rização de boas práticas e 
inovação.

Para participar, os se-
cretários e dirigentes da 

educação deverão fazer a 
adesão ao programa até 
o dia a 28 de maio des-
te ano. A adesão deve ser 
realizada pelo Simec, no 
módulo PAR 4. No momen-
to da adesão, os dirigentes 
deverão assinar o termo, 
escolher as escolas entre 
as elegíveis que poderão 
participar do Eixo Apoio 
Técnico e Financeiro e in-
dicar os coordenadores 

que serão os pontos focais 
da SEB na Secretaria de 
Educação. 

“É importante ressal-
tar que, mesmo que não 
haja escolas elegíveis vin-
culadas ao ente federado, 
a adesão deve ser feita, a 
fim de garantir a partici-
pação futura nos eixos va-
lorização de boas práticas 
e inovação”, destacou o 
MEC em nota.

Agência Brasil

O Ministério da Educa-
ção (MEC) vai abrir, nos dias 
3 e 4 de maio, as inscrições 
para as bolsas remanescen-
tes do processo seletivo do 
primeiro semestre de 2021 
do Programa Universidade 

para Todos (Prouni). A ins-
crição será feita exclusiva-
mente pela internet, na pá-
gina do Prouni até as 23h59 
do dia 4 de maio.

O Prouni é um pro-
grama de acesso ao ensino 
superior destinado a quem 
não tem diploma de gra-

duação, que oferece bolsas 
de estudo integrais que co-
brem a totalidade da men-
salidade do curso, e par-
ciais, que cobrem 50% do 
valor da mensalidade, em 
instituições privadas de en-
sino superior.

As bolsas remanescen-

tes ofertadas serão aquelas 
não preenchidas no proces-
so seletivo regular para o 
primeiro semestre de 2021. 
O Prouni seleciona bolsis-
tas duas vezes por ano, para 
ingresso no primeiro e no 
segundo semestres. Neste 
primeiro semestre, o pro-

grama oferece bolsas para 
13.117 cursos em 1.031 
instituições de ensino, lo-
calizadas em todos os es-
tados e no Distrito Federal. 
São mais de 162 mil bolsas 
ofertadas, sendo 52.839 
para cursos na modalidade 
de educação a distância.

Prouni: MEC vai inscrever para bolsas 
Agência Brasil

Assistentes virtuais combatem o machismo

Se brincadeira machis-
ta não tem graça no mundo 
real, provocar assistentes 
virtuais com comentários 
impertinentes também se 
tornou inaceitável. Na se-
mana passada, a assistente 
virtual Bia, do Bradesco, 
ganhou um novo cardápio 
de respostas para usuários 
que fazem perguntas de 
cunho sexual ou machista.

Segundo o Bradesco, 
a Bia recebeu 95 mil men-

sagens ofensivas em 2020. 
Uma nova campanha do 
banco, criada pela agência 
Publicis Brasil, que entrou 
no ar na semana passa-
da, retrata dois exemplos: 
“Bia, sua imbecil” e “Bia, eu 
quero uma foto sua agora”. 
Porém, segundo Glaucimar 
Peticov, diretora executi-
va do banco, há sugestões 
bem piores.

Antes da Bia, a Lu, as-
sistente virtual do Magazi-
ne Luiza, já havia sido pro-
gramada, ainda em 2018, 

para dar respostas mais 
contundentes ao assédio. 
“A Lu recebe com frequên-
cia mensagens desagradá-
veis. São ofensas e men-
sagens de cunho sexual e 
de péssimo gosto”, diz Ana 
Luiza Herzog, gerente de 
reputação da varejista.

A questão é não é nova. 
Por isso, em 2020, a Unesco 
lançou a campanha #HeyU-
pdateMyVoice (“Ei, atualize 
minha voz”), para que mu-
lheres gravassem respostas 
às ofensas sofridas por as-

sistentes virtuais. A Unesco 
orientou que as assistentes 
respondessem de forma 
mais contundente.

Incisiva
É o que agora vai ocor-

rer com a Bia: antes, diante 
de uma pergunta ofensiva, 
ela dizia não ter entendido. 
Agora, será incisiva, afir-
mando, por exemplo, que 
certos comportamentos 
não são adequadas nem 
com uma pessoa nem com 
uma inteligência artificial. 

“Esperamos uma mudança 
de comportamento”, diz a 
diretora do Bradesco.

Mas há assistentes 
programadas para o silên-
cio. “Acreditamos que a 
Alexa não deve encorajar 
interações inapropriadas. 
Por uma decisão intencio-
nal de produto, quando 
alguém fala algo impró-
prio para a Alexa, ela não 
se manifesta ou responde”, 
diz a Amazon. Para a em-
presa, a personagem não 
tem gênero.

Foto: Arquivo/Agência Brasil

Os segurados do Ins-
tituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) voltaram a 
ser atendidos presencial-
mente desde ontem  (12)
nas regiões Norte e Cen-
tro-Oeste. A perícia médi-
ca, a avaliação social e os 
demais serviços voltam a 
ser realizados mediante 
agendamento prévio.

Em nota, o INSS in-
formou que todas as uni-
dades estão adotando 
medidas rigorosas para 
evitar a disseminação da 
pandemia da covid-19. 
Segundo o órgão, os pro-
tocolos de proteção e de 
prevenção ao contágio 
estão sendo respeitados.

Apesar da retomada 
do atendimento presen-
cial, o INSS recomenda que 
o segurado dê preferência 
aos canais eletrônicos do 
órgão. Pelo site Meu INSS 
ou pelo aplicativo de 
mesmo nome, o cidadão 
pode requerer benefícios, 
emitir extratos, cumprir 
exigências e agendar 
atendimento presencial. 
A assistente virtual Helô 
orienta sobre benefícios, 
esclarece dúvidas e emite 
senha para acesso à área 
restrita do portal.

Pelo telefone 135 é 
possível fazer inscrição 
na Previdência Social, 
obter orientações, escla-
recer dúvidas, pedir be-
nefícios e agendar aten-
dimento presencial, entre 
outros serviços.

INSS retoma 
atendimento 
no Norte e 
Centro-Oeste 

O programa dará apoio 
técnico e financeiro às 

escolas, além de valorizar as 
boas práticas e a inovação

Wellton Máximo
Agência Brasil

Agência Estado
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Caso Henry: menino sofreu 23 
lesões na noite em que morreu
Comprovação é do laudo produzido pelo IML, que mostra também que a violência foi cometida entre 23h30 do dia 7 e 3h30 do dia 8
Caio Sartori
Agência Estado

O laudo de necropsia 
produzido pelo Instituto 
Médico Legal (IML) mostra 
que o menino Henry, de 4 
anos, sofreu 23 lesões na 
madrugada em que morreu. 
Presos acusados de matá
-lo, o vereador carioca Dr. 
Jairinho (Solidariedade) e 
a mãe do menino, Moni-
que Medeiros, carregaram 
o corpo da criança já morta 
às 4h09 do dia 8 de março, 
conforme mostra imagem 
do elevador do prédio ob-
tida pelos investigadores.

Esse novo documento 
que embasa a investigação 
afirma que as lesões foram 
cometidas entre 23h30 do 
dia 7 e 3h30 do dia 8, mo-
mento em que o casal diz 
ter encontrado o menino 
morto. Jairinho e a mãe de 
Henry teriam esperado 39 
minutos antes de tomar a 
atitude de levá-lo ao hos-
pital, de acordo com as 
informações do laudo de 
reprodução simulada.

A investigação des-
carta haver qualquer tipo 
de veracidade na versão 
do casal, que alegou que 
Henry teria sido vítima de 
uma queda da cama. Ten-
do como causa principal 
da morte as hemorragias 
internas, a criança foi alvo 
de “ações contundentes e 

diversos graus de energia”, 
que provocaram inclusive 
marcas e sangramentos na 
cabeça, lesões no rim e no 
pulmão e laceração no fí-
gado.

Jairinho e Monique es-
tão presos desde a semana 
passada. A medida é tempo-
rária e tem validade de 30 
dias, mas a tendência é que 
a conclusão da investiga-
ção leve a uma prorrogação 
desse prazo ou a uma con-
versão em prisão preventi-
va, que não tem tempo fixo.

Espera-se que o inqué-
rito policial, já em estágio 
avançado, seja finalizado 
até o próximo fim de sema-
na ou, no máximo, o início 
da semana que vem. Os in-
vestigadores o entregarão 
ao promotor do Ministério 
Público responsável pelo 
caso, Marcos Kac, para que 

ele analise as provas.
A tendência, dado o 

grau de embasamento das 
apurações, é que Jairinho e 
Monique sejam denuncia-
dos pela morte de Henry. 
Ao comentar a prisão do 
casal, a polícia explicou que 
a tipificação usada naquele 
momento era o homicídio 
duplamente qualificado 
com emprego de tortura. 
Jairinho e Monique também 
teriam coagido testemu-
nhas - como a babá do me-
nino, que omitiu conflitos 
no primeiro depoimento 
que deu aos investigadores.

Ontem, Thayná de Oli-
veira Ferreira prestou novo 
depoimento à polícia. Ela 
chegou à 16ª DP (Barra da 
Tijuca) no início da tarde, 
coberta por um casaco, e 
entrou correndo na dele-
gacia.

Mais cedo, a mãe de 
Henry passou mal na ca-
deia e precisou ser levada 
ao Hospital Penitenciário 
Dr. Hamilton Agostinho de 
Castro, na Zona Oeste da 
capital fluminense. Ela re-
clamou de dores na barriga 
- segundo a Secretaria de 
Administração Penitenciá-
ria (Seap), está com infec-
ção urinária.

Monique teve alta e já 
voltou ao Instituto Penal 
Ismael Sirieiro, em Niterói, 
região Metropolitana do 
Rio.

O secretário da Saú-
de do Estado de São Paulo, 
Jean Gorinchteyn, afirmou 
que a fase emergencial, que 
esteve em vigor entre 15 de 
março e o último domingo, 
11, reduziu as internações 
em Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) em 17,5% 
na Grande São Paulo. O nú-
mero, segundo ele, significa 
quase 1,3 mil pacientes a 
menos nas unidades.

"A fase emergencial 
(mais rígida que a verme-
lha) trouxe respostas im-
portantes em termos de 
proteção à vida. Consegui-
mos com a fase emergen-
cial reduzir as internações 
em 17,5%, significa quase 
1,3 mil pacientes a menos 
nas nossas unidades de te-
rapia intensiva. Além dis-
so, tínhamos, no início da 
semana passada, 92,5% de 
ocupação dos leitos de UTI 
na Grande SP. Hoje, estamos 
com 84% de taxa de ocu-
pação", disse Gorinchteyn. 
"Isso mostra o impacto de 
controle da pandemia a par-
tir do momento que você 
diminui a circulação de pes-
soas e, com ela, a circulação 
do vírus", disse o secretário.

Sobre o registro de 510 
mortes no último domingo, 
o governador de São Paulo, 

João Doria (PSDB), disse 
que todas as medidas que o 
Governo de SP e outros Es-
tados brasileiros tomaram, 
ajudaram e estão ajudando 
a salvar vidas.

"Tudo o que não pre-
cisamos é de questiona-
mentos sobre as quaren-
tenas. Quem não gosta de 
quarentena são os negacio-
nistas, aqueles que acham 
que tudo e todos devem ser 
liberados, em todas as cir-
cunstâncias. Se fosse isso, 
nós já teríamos essa tragé-
dia brasileira com o dobro 
do número de mortes do 
que temos. Se temos um 
número ainda que triste e 
a lamentar, menor nessas 
circunstâncias, deve-se ao 
trabalho de governadores 
e prefeitos em todo o Brasil 
com as medidas restritivas, 
com obrigatoriedade do uso 
de máscaras, com recomen-
dações necessárias para o 
distanciamento social e com 
a vacina", acrescentou Doria.

"Quando nós olhamos 
o número de mortes, esses 
números também tiveram 
um decréscimo em relação 
a semanas epidemiológicas 
anteriores, apesar de terem 
ainda se mostrado em sta-
tus elevado. Mas eles estão 
relacionados a mortes ocor-
ridas até 15, 20 dias, então 
não é um dado atualizado. 
Seguramente, as medidas 

de contenção são essas que 
fizeram com que nós pudés-
semos literalmente respirar 
e fazer com que o sistema 
de saúde acolhesse a nossa 
população", afirmou Go-
rinchteyn.

Ao lado de Doria, o se-
cretário estadual da Saúde 
participou da entrega de 
mais 1,5 milhão de doses no 
Instituto Butantan na ma-
nhã de ontem, totalizando 
39,7 milhões de doses da 
Coronavac para o Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI), desde o início das en-
tregas, em 17 de janeiro.

"Agora são 39,7 milhões 
de doses da vacina da vida, 
da vacina que São Paulo ofe-
rece ao Brasil através do Ins-
tituto Butantan. Isso man-
tém nosso cronograma para 
entrega de 46 milhões até o 
dia 30 de abril, conforme o 
contrato", destacou Doria.

O total de envios cor-
responde a 86,3% das 46 
milhões de doses acordadas 
até 30 de abril, que consta 
no primeiro contrato com o 
Ministério da Saúde.

Até 20 de abril, o Bu-
tantan receberá, da biofar-
macêutica Sinovac, uma 
nova remessa do Insumo 
Farmacêutico Ativo (IFA) de 
3 mil litros para o proces-
samento de mais 5 milhões 
de doses da vacina contra o 
novo coronavírus.

Internações em UTIs caem 
17,5% na Grande São Paulo

Menos de 24h após instalação

Outdoors com críticas a Bolsonaro são vandalizados

Ao menos dois out-
doors de uma ação com 
25 peças publicitárias com 
mensagens críticas à ação 
do Governo Federal no 
combate à covid-19 foram 
vandalizados menos de 24h 
após serem instalados. Os 
cartazes foram instaladas 
em São Paulo e Minas Gerais 
pelo movimento de reno-
vação política Acredito. Os 
recursos vieram de R$ 50 
mil doados por apoiadores 
em vaquinhas online.

Segundo o movimen-
to, a maior parte das em-
presas procuradas se re-
cusou a fazer a instalação 
por medo de represálias 
e danos às estruturas que 
suportam os outdoors, en-
quanto outras negaram o 
pedido por terem o Gover-
no Federal como cliente em 
outras regiões.

Em Mogi das Cruzes, 
cidade onde os dois ou-
tdoors instalados foram 
depredados, a empresa 
que fez a colocação dos 
cartazes concordou com a 
ação desde que os suportes 

fossem de ferro, a fim de 
minimizar a possibilidade 
de danos. Uma das peças 
publicadas estava no Cen-
tro Comercial da cidade, a 
15 metros de altura.

Entre as mensagens 
com foto de Bolsonaro, os 
outdoors traziam dizeres 
como: “Se tivesse vacina, 
o comércio estaria aberto. 
Mas não teve”, “Cemitérios 
cheios. Geladeiras vazias. 
Bolsonaro é o culpado!” e 
“Esse governo é uma zona. 
O Brasil não aguenta mais! 
Jair! Pede pra sair!”.

Segundo o líder do Mo-

vimento Acredito no Estado 
de São Paulo, Marco Mar-
tins, a intimação do youtu-
ber Felipe Neto por críticas 
ao presidente Jair Bolsona-
ro e a prisão do ativista Ro-
drigo Pilha em Brasília, am-
bos por terem se referido a 
Bolsonaro como “genocida”, 
são exemplos de uma ten-
tativa de “censurar e criar 
um clima de insegurança” 
no país. “Violento é o medo 
que o Bolsonaro conseguiu 
instaurar no Brasil a ponto 
das pessoas terem medo de 
criticá-lo e sofrerem repre-
sálias”, reforça.

Em São Paulo, onde 
devem ser instalados oito 
outdoors até o próximo fim 
de semana, 80 empresas 
foram contatadas porém 
apenas três aceitaram rea-
lizar a impressão e veicu-
lação dos anúncios. Con-
forme o grupo, a rejeição 
surgiu após ser informado 
que seria uma campanha 
publicitária crítica ao pre-
sidente Jair Bolsonaro, ain-
da que o fato de se tratar de 
anúncios de cunho político 
tenha causado poucas de-
sistências.

Entre as justificativas, 

o medo de represálias fí-
sicas às estruturas e preo-
cupação de perseguição 
jurídica pela veiculação 
dos anúncios foram citadas 
como argumentos.

De acordo com o movi-
mento Acredito, a escolha 
dos protestos por meio de 
outdoors é uma estratégia 
para atingir um público 
mais amplo e “furar a bo-
lha” das redes sociais. Por 
conta do agravamento da 
pandemia, o grupo disse 
preferir não realizar car-
reatas ou atividades pre-
senciais.

Pedro Caramuru
Agência Estado

Renata Okumura
Agência Estado

Tropas russas na fronteira com 
a Ucrânia preocupam o G7

O G7 divulgou comu-
nicado ontem, em que ex-
pressa preocupação com 
a crescente mobilização 
de forças militares russas 
próximo da fronteira com 
a Ucrânia e na Crimeia, re-
gião anexada por Moscou 
em 2014, mas sem o reco-
nhecimento da comunidade 
internacional.

Na nota, os ministros 
das relações exteriores do 
grupo exortaram o gover-
no do presidente Vladimir 
Putin a cessar as "provo-
cações" e a diminuir as 
tensões, "em linha com as 

obrigações internacionais".
"Reafirmamos nosso 

apoio inabalável à indepen-
dência, soberania e integri-
dade territorial da Ucrânia 
dentro de suas fronteiras 
internacionalmente reco-
nhecidas", destaca o texto.

As tensões na região do 
Leste Europeu se intensi-
ficaram nas últimas sema-
nas, depois que o Kremlin 
enviou tropas à fronteira. 
Os ucranianos acusam os 
russos de fomentarem mo-
vimentos separatistas em 
Donbass, no Leste do país.

Na semana passada, 
o vice-chefe da adminis-
tração presidencial russa, 
Dmitry Kozak, alertou que 

terá que agir para defender 
seus cidadãos se a Ucrânia 
escalar o conflito no ter-
ritório. Segundo ele, um 
eventual aumento das hos-
tilidades seria "o começo 
do fim para a Ucrânia."

André Marinho
Agência Estado

Jairinho e a mãe de 
Henry teriam esperado 

39 minutos antes de 
tomar a atitude de 
levá-lo ao hospital, 
de acordo com as 

informações do laudo 
de reprodução simulada

As tensões na região 
do Leste Europeu se 
intensificaram nas 
últimas semanas, 

depois que o Kremlin 
enviou tropas à 

fronteira

A fase emergencial conseguiu reduzir as internações em 17,5%, o que significa quase 1,3 mil pacientes a menos nas UTIs

Foto: Agência Brasil



Botafogo, Campinense e Treze deverão encontrar mais dificuldades na competição deste ano com apenas oito clubes

Tudo indica que o Cam-
peonato Paraibano de 2021 
começa amanhã, principal-
mente que a maioria dos es-
tádios já foi liberada dentro 
das condições impostas pelo 
Ministério Público da Paraí-
ba. Esta será a edição mais 
curta da história da competi-
ção, com apenas 8 equipes e 
sem jogos de volta na fase de 
classificação. Será uma dis-
puta de tiro curto e qualquer 
ponto perdido pode não ter 
mais tempo para se recupe-

rar. Cada jogo é uma decisão, 
seja em casa ou fora.

Como acontece todos os 
anos, as atenções maiores se 
voltam para o trio de ferro, 
Treze, Botafogo e Campinen-
se. Eles sempre são aponta-
dos como favoritos, pela tra-
dição, mas este ano, a Raposa 
corre por fora, porque o Galo 
e o Belo estão em uma situa-
ção bem superior aos demais 
participantes.

Treze e Botafogo estão 
em atividade desde o mês 
de fevereiro, por terem sido 
os representantes do Esta-
do da Copa do Nordeste. Os 

dois enfrentaram os melho-
res times da região, inclusive 
alguns da Série A, com um 
poder de investimento infi-
nitamente superior. Por este 
motivo,  apostaram em um 
elenco tecnicamente superior 
aos demais clubes paraibanos 
e estão em ritmo de compe-
tição há bastante tempo. As 
outras seis equipes estão vin-
do de uma pré-temporada e 
com elencos bem modestos, 
por causa da crise financeira 
provocada pela pandemia do 
coronavírus, que atinge todos 
os clubes brasileiros.

Mesmo com essas con-

dições favoráveis à con-
quista do título paraibano 
2021, Treze e Botafogo tam-
bém atravessam uma crise 
financeira, provocada pela 
pandemia, mas a situação é 
muito mais grave nos demais 
clubes, incluindo aí o Cam-
pinense. A Raposa vive um 
momento muito delicado, em 
que sua diretoria luta para 
achar formas de pagar um 
pouco da dívida milionária 
do clube, e ao mesmo tempo, 
fazer um time competitivo 
para honrar as tradições e 
ainda lutar pelo título. Um 
desafio nada fácil, com os es-

tádios proibidos de receber 
público.

Com exceção do Sousa, 
que sempre faz equipes mui-
to competitivas, as demais, 
teoricamente serão apenas 
coadjuvantes lutando para 
fugir do rebaixamento.  A 
competição será aberta nes-
ta quarta-feira com o atual 
campeão Treze enfrentando 
o Atlético de Cajazeiras, em 
Campina Grande. A rodada 
segue na quinta-feira com 
Sousa x Botafogo, em Sousa. 
No sábado, o Nacional rece-
berá em Patos a Perilima, e 
por último, jogam no domin-

go São Paulo Crystal x Cam-
pinense, em Cruz do Espírito 
Santo, no Carneirão.
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Champions
PSG enfrenta o Bayern de Munique com vantagem 
do empate para avançar às semifinais da Champions 
League, hoje, às 16 horas, em Paris. Página 22 Fo
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A competição deste ano 
é uma das mais curtas 
e a maioria dos clubes 

enfrenta problemas 
de ordem financeira 
devido à pandemia 

da covid-19

Paraibano 2021
Contagem 
regressiva

Jogadores do Botafogo 
esquecem a decepcionante 

campanha na Copa do 
Nordeste e se concentram 

no Campeonato Paraibano

Apesar da diferença na 
capacidade financeira de al-
guns clubes em relação aos 
paraibanos, Treze e Botafo-
go fizeram uma campanha 
fraca, aquém do que se es-
perava, e não mereciam se 
classificar para a segunda 
etapa da Copa do Nordeste. 
O Galo ainda foi um pouco 
mais longe e deu a ligeira 
impressão de que iria se 
classificar. O Botafogo fez 
uma das piores campanhas 
dos últimos anos e foi eli-
minado praticamente com 
duas rodadas de antecipa-
ção.

Os resultados mostra-
ram a fragilidade do nos-
so futebol. A pandemia do 
coronavírus afetou todos 
os clubes e não serve de 

desculpa, porque atingiu 
todos os participantes. O 
exemplo maior está no fu-
tebol pernambucano. Sport 
e Santa Cruz, com folhas 
salariais muito maiores do 
que Treze e Botafogo, ter-
minaram como lanternas 
de seus grupos, exemplos 
de mau planejamento. 

O ABC de Natal e o Al-
tos do Piauí, com folhas sa-
lariais parecidas com as 
de Botafogo e Treze, fize-
ram uma campanha bem 
melhor. O Altos foi ainda 
mais longe se classificando 
para a segunda fase e será 
adversário do Belo na Sé-
rie C, então todo cuidado é 
pouco. O ABC será adversá-
rio do Galo, na Série D. Por 
isso, não se justifica o Tre-
ze só ter vencido dois ad-
versários e apenas um de 
outro Estado. Perdeu para 

ABC em casa e ainda não 
conseguiu vencer o time 
misto do Sport, aliás quase 
perdeu. Pior ainda foi o Bo-
tafogo, que só venceu uma, 
o Santa Cruz, que entrou 
em campo já eliminado e 
poupando vários titulares.

O Galo terminou na 
quinta colocação no grupo 
A, com 9 pontos, enquanto 
o Belo ficou na penúltima 
colocação do grupo B, com 
apenas 8 pontos, dos 24 
disputados.

A Copa do Nordeste 
serviu como laboratório 
para Treze e Botafogo, que 
não deverão enfrentar mui-
tas dificuldades no Cam-
peonato Paraibano, já que 
têm os melhores elencos 
da competição, mas preci-
sam melhorar muito para 
fazer bonito nas Séries D e 
C, porque o nível do cam-

peonato estadual não ser-
ve de parâmetro para as 
competições nacionais ou 
regionais.

As equipes já voltaram 
aos treinos e o foco agora é 
o Campeonato Paraibano, 
que começa amanhã. O Tre-
ze abrirá a primeira rodada 
enfrentando o Atlético, que 
passa por muita dificulda-
de financeira, e quase ficou 
fora do campeonato.

Já o Botafogo vai es-
trear na quinta-feira contra 
o Sousa, em Sousa. Tanto 
o Galo como o Belo, não 
acenam ainda com a pos-
sibilidade de reforçar as 
equipes, neste momento, 
para as disputas da com-
petição estadual. Isso só 
deverá acontecer no final, 
quando vai se aproximar 
também do início do Cam-
peonato Brasileiro.

Clubes paraibanos são destaques
negativos na Copa do nordeste

Foto: Pedro Nunes

Ivo Marques
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O Treze precisava vencer o Sport Recife, em casa, e só empatou em 1 a 1
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Argentino da equipe francesa joga a responsabilidade para o time alemão na decisão de hoje, no Parque dos Príncipes 

O argentino Maurício 
Pochettino devia estar es-
banjando otimismo com a 
vantagem de ter vencido o 
Bayern de Munique no jogo 
de ida das quartas de final da 
Liga dos Campeões da Euro-
pa, na Alemanha, por 3 a 2, 
na semana passada. Mas, o 
comandante do Paris Sain-
t-Germain sabe da força do 
rival, não quer mexer com 
os brios do oponente e usa 
um discurso cauteloso para o 
confronto de volta, nesta ter-
ça-feira, às 16 horas, no Par-
que dos Príncipes, jogando 
o favoritismo para os atuais 
campeões.

Descartando o zagueiro 
brasileiro Marquinhos desde 
o início, o técnico não escon-
de que seria lindo desbancar 
“o melhor time do mundo” e 
ir às semifinais. “Se passar-
mos, será algo muito impor-
tante para o clube. Nossa as-
piração é sempre de ganhar 
títulos e queremos ir às se-
mifinais”, afirmou o argenti-
no. “Mas o favorito, na teo-
ria, é sempre do campeão. O 
Bayern é a melhor equipe do 
mundo, acabaram de ganhar 
seis títulos e temos de res-
peitá-los. Somos aspirantes 
à vaga”.

O excesso de cautela nas 
palavras, contudo, deve ser 
diferente dentro do campo. 
Pochettino sabe que será um 
grande embate e que o Pa-
ris Saint-Germain também 
terá de se impor, ainda mais 
atuando em solo francês.

“Vamos mostrar respei-
to por eles, mas temos con-
fiança nas nossas forças e 
temos de tentar vencê-los e 
buscar a qualificação”, afir-
mou. “O Bayern é uma equi-
pe que joga futebol e não 

creio que vá mudar o seu es-
tilo. Também vamos investir 
em nossas ideias. Nesse mo-
mento temos de mostrar for-
ça, solidariedade e solidez”.

Substituído em Munique 
logo após anotar o segundo 
gol do Paris Saint-Germain, 
Marquinhos não se recupe-
rou plenamente das dores na 
perna e está descartado de 
iniciar a decisão. Pochettino 
espera que, ao menos, fique 
na reserva. Está reticente. 
“Quanto ao Marquinhos, ain-
da não sei. Vamos tomar uma 
decisão. Ele pode fazer parte 
do elenco, mas não para co-
meçar, e nesta quarta-feira 
decidiremos”, lamentou.

O técnico aproveitou 
para falar de outros atletas 
em recuperação “Verratti 
deve ter mais dificuldade 
para começar do que Floren-
zi e vamos ver como ele está. 
Moise Kean estará no elenco, 
mas ainda não decidimos 
a equipe que vai começar. 
Icardi está fora”, completou. 
O PSG precisa apenas do em-
pate para chegar novamente 
às semifinais.

Agência Estado

Técnico do PSG vê o Bayern
favorito na decisão de hoje

Esportes
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Agora, vamos ao que interessa
Passadas as emoções da Copa do Brasil e 

a Copa do Nordeste, onde nossos clubes são, 
quase sempre, meros figurantes, vai começar 
o que realmente interessa, o Campeonato 
Paraibano. Na verdade, por mais que digam 
os dirigentes e técnicos, durante a pré-tem-
porada, que vão lutar pelo título dessas copas 
citadas, o que nossos clubes de fato buscam 
mesmo é a premiação, para poder pagar a 
folha salarial dos primeiros meses do ano.

Porém, para conseguir participar dessas 
duas galinhas dos ovos de ouro, é preciso che-
gar à final do Campeonato Paraibano. Porque 
é nele que o campeão garante uma vaga direta 
para a fase de grupos da Copa do Nordeste e 
coloca no bolso, pelo menos, uns R$ 750 mil. 
Além disso, o título dá direito também a Copa 
do Brasil. Para o vice-campeão, resta uma vaga 
para as eliminatórias da copa regional e uma 
vaga para a primeira fase da Copa do Brasil.

Com o nível técnico de nossas equipes 
paraibanas e a capacidade de investimento, 
participar dessas duas competições é garantir 
a sobrevivência e a possível formação de uma 
equipe para não fazer feio nas Séries C e D. 
Tem sido assim nos últimos anos e acredito 
que será assim também este ano. 

Tomara que eu esteja errado, queime a 
língua, mas o início de temporada já mostrou 
isso. O Campinense foi goleado humilhante-
mente pelo Bahia por 7 a 1 na Copa do Brasil, 
e o Galo também foi derrotado, dentro de casa, 
pelo América-MG, Ambos pegaram o dinheiro 
e caíram fora, logo de primeira. Veio a Copa do 
Nordeste e Treze e Botafogo não passaram nem 
na primeira fase. Outra vez, pegaram a premia-
ção e foram eliminados.

A partir desta quarta-feira, começa, final-
mente, o Campeonato Paraibano, depois de 
adiamentos e ameaças de fechamentos de está-
dios, choques de datas com outras competições 
e tudo mais. No momento, este é o campeo-
nato que interessa, o que sempre mexe com o 
torcedor paraibano. É aquele em que os clubes 
realmente têm condições de ser campeões.

Treze e Atlético de Cajazeiras abrem nesta 
quarta-feira a competição, em Campina Grande. 
Este ano, o campeonato virou uma disputa de tiro 
curto. Com apenas 8 equipes e sem jogos de ida 
e volta, cada time disputa apenas 7 partidas para 
tentar chegar às semifinais, ou dá logo adeus.

Com as dificuldades financeiras provo-
cadas pela pandemia do coronavírus, é de se 
esperar uma competição de baixo nível, e na 

minha modesta opinião, dois clubes saem na 
frente como favoritos ao título, Treze e Bota-
fogo. São hoje os plantéis mais caros, entre 
as oito equipes, e já estão em ritmo de jogo 
avançado, por causa das disputas da Copa do 
Nordeste. Ao contrário do que vão enfrentar 
no Paraibano, tanto o Galo como o Belo só 
pegaram pedreira pela frente e não perderam 
de forma humilhante para ninguém. Teorica-
mente, é possível dizer, sem demérito algum 
para as demais equipes, que esses dois clubes 
estão um passo à frente dos demais.

Mas, futebol se decide dentro de campo 
e nem sempre vence o melhor. É um esporte 
cheio de detalhes, que podem fazer a dife-
rença nos jogos e na soma total dos pontos. 
Quando a bola rolar, caso Treze e Botafogo 
não jogarem tudo que podem, certamente 
serão surpreendidos, porque há muito que es-
ses clubes têm sérias dificuldades de vencer 
os clubes sertanejos, sobretudo quando eles 
jogam em casa. A gente costuma dizer que o 
Paraibano é sempre uma competição muito 
nivelada, por baixo, é claro, mas duramente 
disputada. Não tem jogo fácil para ninguém. 
No mais, estou ansioso, assim como o torce-
dor, para que comecem as disputas.

Flamengo x Palmeiras
Deu gosto de ver a disputa da Supercopa 

do Brasil entre Flamengo e Palmeiras. Um 
jogaço com duas equipes muito bem treinadas 
e com jogadores que fazem a diferença. Bem 
diferente das peladas que estamos acostuma-
dos a assistir nas competições entre clubes 
brasileiros. Não é à toa que eu sempre assisto 
aos jogos da Liga dos Campeões da Europa, 
porque infelizmente vemos o melhor futebol 
do mundo lá, inclusive com os nossos melho-
res jogadores. Aqui só fica o que os clubes eu-
ropeus não querem, mesmo que alguns poucos 
sejam de alto nível.

Porém a decisão entre Flamengo e Palmei-
ras teve tudo do melhor do futebol. Muitos 
ataques, muitas emoções, golaços, bolas na 
trave, goleiros fazendo milagres e muito mais. 
Ganhou o Flamengo, melhor elenco e favorito, 
mas teve um adversário à altura, o Palmeiras. 
As emoções saíram dos 90 minutos e continua-
ram na cobrança dos pênaltis. Um verdadeiro 
teste para cardíacos. Foi um domingo especial 
para os amantes de um bom futebol. Parabéns 
flamenguistas, o time ganha um troféu, no 
máximo, a cada 3 meses. O Palmeiras está tam-
bém seguindo este caminho de conquistas. 

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Foto: Instagram/ PSG

Técnico do time alemão acredita numa virada fora de casa, 
mesmo reconhecendo as dificuldades diante da desvantagem

Ganhar do Paris Saint-
Germain no estádio Parque 
dos Príncipes, em Paris, é uma 
tarefa bem complicada. Mes-
mo para os gigantes. Mesmo 
assim, o técnico Hans-Dieter 
Flick, do Bayern de Munique, 
esbanja confiança em bater 
e eliminar o time de Neymar 
e Mbappé, fora de casa, nas 
quartas de final da Liga dos 
Campeões da Europa. De 
qual maneira? Sendo eficien-
te nas conclusões.

O treinador alemão ainda 
lamenta as tantas chances 
desperdiçadas na derrota por 
3 a 2 na semana passada, 
em Munique. Satisfeito com 

o desempenho do time, quer 
apenas um pouco mais de 
capricho na hora de finalizar 
para seguir vivo na luta pelo 
bicampeonato da Europa.

"Tivemos muitas oportu-
nidades no jogo de ida, mas 
não fomos eficientes. Temos 
que fazer melhor. Sabemos 
que não será uma tarefa fácil, 
mas vamos jogar tudo para 
ganhar. Amanhã (terça-feira) 
temos que ter certeza de que 
somos tão eficientes quanto 
o Paris foi no primeiro jogo", 
afirmou o treinador. E foi 
além. "Já conquistamos três 
títulos nesta temporada. A 
equipe mostrou uma grande 

mentalidade. Queremos ir 
para as semifinais amanhã e 
ganhar o título da Bundesliga 
(Campeonato Alemão)".

O artilheiro polonês Ro-
bert Lewandowski voltou a 
correr no campo nesta segun-
da-feira, porém só deve voltar 
daqui três jogos. Desfalque de 
peso por contusão no joelho. 
Já outros lesionados trabalha-
ram normalmente e devem ir 
para o jogo - casos de Leon 
Goretzka, Lucas Hernández, 
Coman, Boateng e Musiala. 
Todos estavam com problemas 
físicos e foram relacionados.

"Lucas Hernández treinou 
com a equipe e está disponí-

vel. Leon também está bem e 
vai viajar. Boateng e Coman 
já estavam treinando", enfa-
tizou o treinador. Porém, ele 
não confirmou qual escala-
ção apostará. "Sempre gostei 
de fazer quebra-cabeças e 
sabemos como queremos 
jogar. Muitas vezes é mais 
difícil quando você tem mais 
jogadores disponíveis. Então, 
quando você tem menos pe-
ças no quebra-cabeça, é um 
pouco mais fácil".

Leroy Sané deve ser o 
substituto de Lewandowski. 
Ao menos nos elogios do co-
mandante. "Leroy é um joga-
dor que faz a diferença, com 

certeza. Ele está muito bem 
nas últimas semanas e estou 
muito satisfeito com ele", dis-
se, mostrando seu nível de 
satisfação com Bayern. "Está 
sendo absolutamente diver-
tido trabalhar com a equipe 
nesta temporada".

Sobre os riscos que o 
Paris Saint-Germain pode 
oferecer, a atenção dos bá-
varos devem estar em Mbap-
pé, a quem Flick mais rasga 
elogios do elenco francês. 
"Em algum momento ele se 
tornará o melhor jogador 
de futebol do mundo, estou 
absolutamente convencido 
disso", completou.

 Se passarmos, será 
algo muito importante 

para o clube. Nossa 
aspiração é sempre de 

ganhar títulos e 
queremos ir às 
semifinais 

No jogo de ida, na Alemanha, o 
destaque foi o atacante Mbappé, 
que marcou dois gols na vitória 
de 3 a 2 sobre o Bayern



Esportes

Técnico do Flamengo reconhece que a atuação foi abaixo do esperado e elogia desempenho de Diego Alves

O técnico Rogério Ceni 
comemorou muito sua se-
gunda taça no comando do 
Flamengo. Elogiou os jo-
gadores, apesar de admitir 
que a apresentação foi abai-
xo do esperado diante do 
Palmeiras, e fez questão de 
ressaltar o “planejamento 
correto” que culminou com 
a conquista da Supercopa do 
Brasil nos pênaltis.

“Reconheço que foi um 
jogo abaixo do que fizemos 
nos dois primeiros jogos. 
Mas o Flamengo é um clube 
que a camisa pesa muito, 
quando chega em decisões, 
a camisa do Flamengo pesa 
muito”, festejou o treina-
dor. “O coração vermelho 
e preto continua batendo 
forte. O Rio de Janeiro está 
feliz hoje.”

Depois de jogar em alta 
intensidade diante de Ban-
gu (3 a 0) e Madureira (5 a 
1), jogos com o retorno dos 
titulares, Ceni esperava re-
petir as grandes atuações 
no Mané Garrincha. Não foi 
o que aconteceu, mas ele 
ressalta que o planejamento 
vem dando resultado.

“O maior mérito não é 
só do jogo. Eu acho que o 
planejamento que a gente 
fez para estar aqui. No iní-

cio do Carioca muitos ques-
tionaram a gente de não 
estar na beira do campo. 
Demos alguns dias de folga 
e conseguimos trabalhar 
duas semanas”, afirmou, 
ressaltando que o trabalho 
a mais vem dando resulta-
dos positivos.

Extremamente alegre, 
ele fez questão de destacar 
o goleiro Diego Alves, herói 
nos pênaltis com três defe-
sas. “Eu fico feliz por alguns 
motivos, o primeiro deles 
vem de dezembro, quando 
o Diego (Alves) estava para 
sair do Flamengo e eu sei o 
valor da experiência de um 
goleiro de 35 anos, o que ele 
pode acrescentar. Agora, ele 
devolve o esforço que foi fei-
to para a permanência dele”, 
rasgou elogios.

Também destacou os 
reservas Michael e Viti-
nho, que vêm contribuindo 
quando os reservas foram 
usados no Estadual e quan-
do exigidos no decorrer das 
partidas.

“Michael teve boas jo-
gadas individuais, Vitinho 
também. Gerson e Bruno 
Henrique eu queria manter, 
mas eles não aguentavam 
mais. O Gabriel veio na bei-
ra do campo falar para não 
tirar o Bruno, mas ele disse 
que não aguentava mais.”

Agência Estado

Ceni festeja planejamento
correto em mais um título

Edição: Geraldo Varela          Editoração: Bhrunno Fernando
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O torcedor do Palmei-
ras está eufórico com um 
possível retorno de Dudu 
ao clube em junho. Tudo 
pelo fato de o Al Duhail não 
tê-lo inscrito na Liga dos 
Campeões da Ásia, princi-
pal competição do clube do 
Catar na temporada. Fora 
da competição, o atacante 
postou foto anunciando que 

está voltando ao Brasil.
Dudu está emprestado 

para a Al Duhail até o meio 
do ano, com a possibilidade 
de ser contratado em defi-
nitivo. O acordo, caso seja 
oficializado, o garantiria por 
mais dois anos no mundo 
árabe. Porém, o clube cata-
riano ainda não deu sinais 
que exercerá a opção de com-

pra e, com muitos estrangei-
ros, preferiu não relacioná-lo 
para a competição.

O Al Duhail tem até 
maio para informar o Pal-
meiras se vai adquirir Dudu 
em definitivo. Terá de de-
sembolsar 6 milhões de 
euros (aproximadamente 
R$ 40,7 milhões) para con-
cretizar o negócio. Palmei-

renses acham que o fato de 
o clube não inscrevê-lo é 
uma dica sobre o retorno ao 
campeão da América.

Em entrevista recente ao 
Esporte Espetacular, da TV 
Globo, Dudu revelou que a 
sua meta na carreira é voltar 
a defender o Palmeiras. Não 
sabia se em seis meses, ou 
após dois anos, já confiante 

na contratação definitiva para 
seguir no Oriente Médio.

O desempenho de 
Dudu com o Al Duhail não é 
ruim. Em 35 partidas com a 
camisa catariana, foram 15 
gols anotados e 11 assistên-
cias Até mesmo o Palmeiras 
não confiava em uma volta 
agora e foi pego de surpre-
sa, pois acabou de repassar 

a camisa 7 com a qual bri-
lhou para Rony.

Dudu postou uma foto 
em suas redes sociais den-
tro do avião, informando 
que está de volta ao País. 
“To Go Brasil”, era a legenda. 
Deve permanecer as duas 
próximas semanas por aqui 
no aguardo de uma defini-
ção sobre seu futuro.

Dudu não é inscrito na Liga da Ásia e volta ao Brasil

Gabigol e Arrascaeta, sempre os protagonistas
Diego Alves acabou virando, 

com certa razão, herói do título do 
Flamengo na Supercopa do Brasil 
de 2021 sobre o Palmeiras, afinal 
de contas o goleiro defendeu três 
cobranças alviverdes na disputa 
de pênaltis. Mas durante os 90 
minutos regulamentares foram 
outros dois os grandes destaques 
rubro-negros no gramado do 
estádio Mané Garrincha, em Bra-
sília. Gabriel Barbosa, autor do 
gol de empate para os cariocas, 
e Giorgian de Arrascaeta, decisivo 
já no lance do tento do camisa 9 
também deixou o seu no empate 
por 2 a 2.

Nesta temporada 2021, Ga-
briel já empurrou a esfera para o 
fundo das redes quatro vezes e o 
gol sobre o Palmeiras o colocou, 
de forma isolada, como maior 
artilheiro do Flamengo neste sé-
culo XXI. Arrascaeta, que desde 
a estreia do time titular nesta 
campanha tem sido quem mais 
encanta, continua aparecendo 
com protagonismo na hora de 
construir e finalizar as jogadas de 
ataque do time.

Apesar de sempre surpreen-
derem pela constância com a qual 

estão fazendo história pelo clube 
carioca, tem sido algo quase ób-
vio desde 2019: se o Flamengo é 
campeão, Gabigol e Arrascaeta 
aparecem com protagonismo 
decisivo. 

Somente nos últimos títulos 
cariocas que algum membro des-
ta dupla não decidiu com partici-
pação direta em uma das finais: 
em 2019 Arrascaeta deu uma 
assistência na finalíssima contra o 
Vasco, mas Gabriel não deu passe 
ou balançou as redes, ao passo 
que em 2020 o uruguaio passou 
em branco contra o Fluminense e 
o camisa 9 deu uma assistência 
no duelo de ida.

A virada épica sobre o River 
Plate, na final da Libertadores de 
2019, começou com uma assis-
tência de Arrascaeta – no limite 
de seus esforços – para gol de 
Gabriel, que segundos depois 
voltaria a estufar as redes dos 
argentinos.

Já os dois títulos de Campeo-
nato Brasileiro, conquistados nos 
últimos dois anos, apresenta uma 
dinâmica diferente pelo formato 
em pontos corridos. Ainda assim, 
Gabriel foi artilheiro do Flamengo 

nestas duas campanhas enquan-
to Arrascaeta liderou o time em 
passes para gols. Ambos, volta e 
meia, nunca deixaram de apare-
cer naquele momento mais difícil 
de uma partida, fazendo a força 
necessária para arrancar, atra-
vés da entrega e acima de tudo 
habilidade e inteligência para 
ler o que acontece em campo, o 
resultado positivo.

Na Supercopa do Brasil de 
2019, nos 3 a 0 sobre o Athleti-
co-PR, Bruno Henrique (outro dos 
vários nomes importantes deste 
time) abriu o placar com passe 
de Gabriel. O camisa 9 estufaria 
as redes paranaenses antes de 
o placar ser encerrado por Ar-
rascaeta. Dois títulos brasileiros, 
uma Libertadores e agora duas 
Recopas do Brasil marcam, além 
dos estaduais, a história deste 
super Flamengo que ganha e 
encanta desde 2019. 

E nas horas decisivas, no 
acumulado de uma Série A em 
pontos corridos ou no momento 
da grande final, Gabigol e Ar-
rascaeta reforçam cada vez mais 
o protagonismo de ser quem 
decide.

Diego Alves ergue mais um troféu, o 
da Supercopa do Brasil pela segunda 

vez, depois de ter derrotado o 
Palmeiras nas disputas de pênaltis

Fo
to

: L
uc

as
 F

ig
ue

ire
do

/C
BF



Memorial
Edição: Jorge Rezende            Editoração: Bhrunno Fernando24  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 13 de abril de 2021

Enquanto foram registrados 170.179 óbitos causados pela doença na Índia, os brasileiros já vão ultrapassar os 354 mil mortos

Covid-19: Brasil é ultrapassado 
em casos, mas é o 2º em mortes

A Índia 
registrou um re-
corde de 168.912 
infecções pela 
covid-19 em um 
dia, mostraram 
dados do Minis-
tério da Saúde do 
país ontem. Com 
isso, a Índia passa 
a ser o segundo 
país do mundo 
com o maior número de casos da doença, ul-
trapassando o Brasil e ficando atrás apenas 
dos Estados Unidos.

O total de casos registrados na Índia che-
gou a 13,53 milhões, ultrapassando os 13,48 
milhões registrados no Brasil, de acordo com 
dados do Ministério da Saúde brasileiro. Os 
Estados Unidos lideram o ranking dos países 
com maior número de casos, com 31,2 milhões 
de infecções. A Índia, no entanto, é o quin-
to país em número de mortos pela covid-19, 
atrás de Estados Unidos, Brasil, Rússia e Mé-
xico. O país registrou 170.179 óbitos causados 
pela doença, enquanto o Brasil soma 353.137.

Aforismo
“Duas coisas que são 

aparentemente abstratas 
tornaram-se hoje bem concretas: 
o vírus e a morte. Ambas acenam 

para a finitude dos humanos.”

(Carlos Azevedo)

585 — Hermenegildo, 
príncipe visigodo e santo
1695 — Jean de La Fontaine, 
poeta francês
1980 — José Lopes de Andrade, 
jornalista, escritor, professor e 
sociólogo (PB)
1980 — Abel Ferreira, 
clarinetista brasileiro
1998 — Humberto Coutinho de Lucena, 
advogado e político (PB)
2002 — Osvaldo Sargentelli, radialista e 
apresentador de televisão brasileiro
2020 — Moraes Moreira, 
cantor e músico brasileiro
2020 — Francisco Remígio de Araújo (Chico 
Remígio), advogado e comunicador (PB)

Mortes na História

Obituário
Eugênio Rocha 
Florentino
(Eugênio Sierra)
31/3/2021 – Aos 63 
anos, em Campina Gran-
de (PB), de covid-19. 
Empresário que era um 
dos sócios da empresa Inel, que comerciali-
za material elétrico da Incopost, indústria 
de poste e pré-moldados. Era sócio tam-
bém em alguns empreendimentos com o 
empresário Arimatéia Rocha, do Grupo 
Rocha Cavalcante.

Foto: Paraibaonline

Luís Fernando de Andrade
11/4/2021 – Aos 48 anos, 
em Três Corações (MG), de 
covid-19. Vereador tricor-
diano do PSB estava inter-
nado no Hospital São Sebas-
tião. Era funcionário público 
municipal na fiscalização de obras e posturas 
da Prefeitura de Três Corações e foi eleito no 
ano passado para o seu primeiro mandato.

Foto: TSE

Luzia Soares (Luzia de
Antônio Amâncio)
9/4/2021 – Aos 68 anos, 
em Alagoa Grande (PB), de 
mal súbito (infarto). Ati-
vista social. Participava do 
Movimento de Mulheres 
Trabalhadoras e esteve por diversas vezes na 
‘Marcha das Margaridas’, em Brasília (DF). 

Foto: Polêmica Paraíba

Robert Opron
29/3/2021 – Aos 89 
anos. Designer de 
automóveis que se 
destacou sobretudo 
pelos trabalhos de 
alguns dos mais em-
blemáticos modelos da Citroën entre 
as décadas de 1960 e 1980. O francês 

Foto: Auto Drive

Ailton Caetano (Zé Gaiola)
11/4/2021 – Aos 51 anos, 
vítima da covid-19. Vereador 
da Câmara Municipal de Bue-
no Brandão (MG). Natural de 
Borrazópolis (PR), havia sido 
eleito no ano passado como 
vereador pelo Progressistas, com 174 votos.

Foto: TSE

Príncipe Philip
(Duque de Edimburgo)
9/4/2021 – Aos 99 anos, 
no Castelo de Windsor (In-
glaterra), de causa não re-
velada. Marido da rainha 
Elizabeth II, do Reino Uni-
do. Nascido na Grécia, esteve ao lado do rei-
nado de sua mulher durante 69 anos, o mais 
longo da história do Reino Unido. Construiu 
uma reputação de ser sério, mas propenso a 
cometer gafes. Ele se casou com Elizabeth em 
1947 e teve um papel fundamental na moder-
nização da monarquia no período pós-Segun-
da Guerra Mundial.

Foto: Leon Neal

Kunie Tanaka
24/3/2021 (divulgado em 
5/4/2021) – Aos 88 anos, 
de causas naturais. Ator ja-
ponês conhecido entre os 
fãs de ‘One Piece’ por ter 
inspirado o almirante Kiza-
ru. Em sua carreira, atuou em ‘Sanjuro’, filme 
de 1967, dirigido por Akira Kurosawa, e re-
cebeu em 1994 o ‘Japan Academy Film Prize’, 
como melhor ator coadjuvante pelo seu papel 
em ‘A Class to Remember’. 

Foto: Twitter

Bernardino Souto Maior
11/4/2021 – Em Fortaleza 
(CE), vítima da covid-19. 
Jornalista alagoano com 
passagens pelos principais 
veículos de Alagoas, além 
da Folha de São Paulo e Jor-
nal do Brasil. Nos últimos anos, se dedicada 
ao próprio blog. Foi o criador da expressão 
“marajás”, popularizada nacionalmente, que 
designa servidores públicos que percebem 
salários e vencimentos muito elevados.

Foto: Álbum de Família

DMX – Dark Man X 
(Earl Simmons)
9/4/2021 – Aos 50 anos, 
em Nova Iorque (Estados 
Unidos), de infarto, após 
ser internado por over-
dose de drogas. Rapper e 
ator norte-americano. Entre as canções do 
artista que chegaram ao topo das paradas 
estão ‘Party Up (Up in Here)’ e ‘X Gon’ Give 
It To Ya’. Sua carreira foi marcada por pro-
blemas legais e penas de prisão.

Foto: Istoé Gente

José Vasconcelos Maia
12/4/2021 – Em São Pau-
lo (SP), vítima da covid-19. 
Empresário, um dos só-
cios do Tambiá Shopping, 
na capital paraibana. Es-
tava internado no Hospital 
Sírio Libanês.

Foto: Portal WSCom

Ubanaldo Melo
10/4/2021 – Aos 48 anos, 
em Pombal (PB), vítima da 
covid-19. Vereador do DEM 
era presidente da Câmara 
Municipal de Catolé do Ro-
cha (CMCR). Estava inter-
nado na UTI do Hospital Regional de Pombal 
desde o começo de março. Exercia seu segun-
do mandato de vereador. Era casado e também 
era servidor público municipal.

Foto: Facebook

Márcio Garcia Vilela
9/4/2021 – Em Belo Ho-
rizonte (MG), de covid-19. 
Quinto ocupante da cadeira 
de número 9 da Academia 
Mineira de Letras (AML). 
Advogado, professor e ex-
secretário de Estado. Bacharel em Direito pela 
Faculdade de Direito da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), foi membro da OAB
-MG e do Instituto dos Advogados de Minas 
Gerais. Também foi procurador da Usiminas. 
Foi secretário nos governos estaduais de Au-
reliano Chaves, Ozanam Coelho e Francelino 
Pereira. No governo de Tancredo Neves foi 
presidente do Bemge. Na iniciativa privada, foi 
presidente do Conselho de Administração do 
Banco Rural e da FMB, do Grupo Fiat. Atuou 
como articulista e cronista semanal nos jor-
nais Estado de Minas e O Tempo.

Foto: Assembleia de MG

Vinícius Lins
11/4/2021 – Aos 36 anos, 
em João Pessoa (PB), víti-
ma da covid-19. Professor 
natural de Pedra Branca 
(PB), no Vale do Piancó. 
Morreu no percurso en-
tre a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
Oceania e o Hospital Santa Isabel, onde iria 
para a UTI, na capital paraibana. Era profes-
sor de Química, ensinava em várias escolas 
particulares de João Pessoa, na rede pública 
estadual de ensino e estava cursando douto-
rado em Ciências dos Materiais. Tinha uma 
filha, era noivo e se preparava para casar. 

Foto: Primeiras Notícias

Alberto José 
Mendonça Cavalcante 
(Alberto Sexta-feira)
10/4/2021 – Aos 67 anos, 
em Maceió (AL), de co-
vid-19. Foi vereador, vice
-prefeito de Maceió e de-
putado estadual. Também foi secretário da 
Infraestrutura e da Educação da capital ala-
goana. Deixa esposa e três filhos.

Foto: Divulgação

Paulo Vítor Aparecido
Filipini (Vitinho Primo)
10/4/2021 – Aos 47 anos, 
em Varginha (MG), vítima do 
novo coronavírus que pro-
voca a covid-19. Vereador da 

Foto: TSE

Neha Arora e 
Rama Venkat
Agência Brasil

Em número de 
mortes pela 

covid-19, o Brasil 
só perde para os 
Estados Unidos; a 

Índia está em quinto

Total de casos de covid-19 registrados na Índia chegou a 13,53 milhões, ultrapassando os 13,48 milhões registrados no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde

Foto: Niharika Kulkarni

Nélson Roberto
Bornier de Oliveira
11/4/2021 – Aos 71 anos, 
no Rio de Janeiro (RJ), de 
covid-19. Ex-prefeito de 
Nova Iguaçu (RJ) e ex-de-
putado federal. Exerceu 
por cinco mandatos como deputado federal e 
eleito três vezes como prefeito. Nasceu em 14 
de janeiro de 1950 em Nova Iguaçu. Se for-
mou em Direito pela Faculdade de Valença 
(RJ), em 1977, e participou do ciclo de estu-
dos políticos da Associação dos Diplomados 
da Escola Superior de Guerra (Adesg), na dé-
cada de 1980. 

Foto: A Tribuna

nasceu a 22 de fevereiro de 1932. Inicial-
mente ligado às artes, começou a sua liga-
ção aos automóveis com o concept Simca, 
conhecido por Fulgar, em 1958, tendo 
logo em seguida sido convidado direta-
mente por Flaminio Bertoni para o suce-
der à frente do Departamento de Design 
da Citroën, em 1962. 

Câmara Municipal de Monsenhor Paulo (MG). 
Estava internado com a doença há 12 dias.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São 
José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa Especializada 
nos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Aplicação de Peças Genuínas e/ou Ori-
ginais, com mão de obra na Frota de Veículos da Prefeitura Municipal de Alcantil–PB. Abertura da 
sessão publica: 09:00 horas do dia 23 de Abril de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa 
mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. 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 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 993324822. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 05 de Abril de 2021
TIAGO LAMARTINY DA COSTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AVISO DE RESULTADO
CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2021

A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação do Município, torna 
público o resultado da Chamada Pública nº 002/2021, cujo objeto é aquisição de gêneros alimen-
tícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar/PNAE no Município de Alagoa Grande.

AGRICULTORES CREDENCIADOS: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO 
DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JOÃO PESSOA – itens: 01,02,03,04,06,07 e 09, no valor total de 
R$ 66.795,00 (Sessenta e seis mil setecentos e noventa e cinco reais); COOPERATIVA AGROIN-
DUSTRIAL DE PIABUÇU – FRUTIAÇU – itens: 05 e 07, no valor total de R$ 29.340,00 (Vinte e 
nove mil trezentos e quarenta reais); e COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES 
DA ZONA DA MATA NORTE DA PARAÍBA - item 08, no valor total de R$ 103.400,00 (Cento e três 
mil e quatrocentos reais).

 Alagoa Grande, 12 de abril de 2021.
Alessandra Lívia de Melo Lima Rodrigues

Secretária de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

AVISO DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.2021.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA/PB, torna público que fará realizar através 
do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
nº 01.2021, do tipo MENOR PREÇO, para aquisição de 01 (um) Veículo TIPO PICK-UP, CABINE 
DUPLA, 4X4, DIESEL, ano e modelo não inferior a 2020/2021, de PRIMEIRO USO, para PRIMEIRO 
EMPLACAMENTO, 0 KM, destinado ao atendimento das necessidades da UBS III, CNES 2603780, 
conforme PROPOSTA Nº 11757.032000/1200-01 do Ministério da Saúde. Recursos previstos no 
orçamento vigente. Data abertura: 28.04.2021, às 09h00min – (horário local, por meio do site com-
prasnet.gov.br. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. sites: www.alagoinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br  e comprasnet.gov.br

Alagoinha/PB, 09 de abril de 2021.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
 EXTRATO DE ADITIVO

DISPENSA Nº DP00001/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DESTA PREFEITURA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa nº DP00001/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda - Dar 
continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Alagoa Nova e: CT Nº 00001/2021 - Jaime T. Moura e Cia Ltda - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 
26.700,00; e prorroga o prazo por mais 2 meses. ASSINATURA: 24.02.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

DISPENSA Nº DP00001/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DESTA PREFEITURA. FUNDAMENTO LE-
GAL: Dispensa nº DP00001/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa 
Nova e: CT Nº 00001/2021 - Jaime T. Moura e Cia Ltda - Apostila 01 - acréscimo médio de 9,96%. 
ASSINATURA: 24.02.21

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:00 horas do dia 26 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de areia, 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 
00003/17; 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) 99167–0794. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 12 de Abril de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA/PB
TOMADA DE PREÇOS N. 001/2021

RESULTADO DE SORTEIO
SUBCOMISSÃO TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Boa Vista/PB, por Meio da Comissão Permanente de Licitação, 
TORNA PÚBLICO aos interessados que o sorteio para compor a subcomissãotécnica para análise 
das propostas técnicas da Tomada de Preços n. 001/2021 – Melhor Técnica, que tem por objeto 
a CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, DESTINADA A ATENDER AS DE-
MANDAS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/PB,em conformidade com a lei federal 12.232/2010 teve 
como resultado os nomes a seguir relacionados:Carla de Fátima Borba de Souza Chaves Vigolvino; 
Silas Batista dos Santos; Antonio Izidro dos Santos Neto.

Boa Vista/PB, 09 de abril de 2021
FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO

Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto 
a: COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - R$ 589.783,00; MARIA ELIANE 
PEREIRA - R$ 18.889,00; MEDERIDISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE 
LTDA - R$ 1.946,00; TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 2.048,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 15 de Março de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
CADEIRA ODONTOLÓGICA DESTINADA À UBS TANCREDO NEVES; ADJUDICO o seu objeto a: 
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 11.400,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 23 de Fevereiro de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETA-
RIAS DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: ANDREBRAULIOJAPIASSU NETO - R$ 
128.905,64; BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - R$ 529,00; FORTLUX DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOSEIRELI - R$ 18.495,00; GR COMERCIO EIRELI - R$ 24.538,80; H L P 
COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - R$ 29.323,00; SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL 
LTDA - R$ 110.546,80.

Barra de Santa Rosa - PB, 05 de Abril de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA - R$ 
270.000,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 19 de Março de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: MACONFAL MATERIAIS DE 
CONSTRUCAO LTDA - R$ 376.139,90; TACIEL DA SILVA SANTOS - R$ 92.417,73.

Barra de Santa Rosa - PB, 16 de Março de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu 
objeto a: ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOSLT - R$ 
86.449,00; DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR - R$ 84.501,70; RDF – 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 45.231,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 16 de Março de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETA-
RIAS DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 
LTDA - R$ 213.975,00; TACIEL DA SILVA SANTOS - R$ 38.463,80.

Barra de Santa Rosa - PB, 18 de Março de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PAR-
CELADA DE PEÇAS ORIGINAIS E GENUÍNAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu ob-
jeto a: AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - R$ 1.165.183,56.

Barra de Santa Rosa - PB, 08 de Abril de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00010/2021
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 DV00010/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TOTEM DISPENSADOR 
DE ÁLCOOL EM GEL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS, PRÉDIOS PÚBLICOS E PONTOS 
ESTRATÉGICOS DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 - R$ 16.800,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 06 de Abril de 2021
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM PROFISSIONAL DE 
NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS CONTÁBEIS DESTA PREFEITURA; RATIFI-
CO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JR CONTABILIDADE PÚBLICA 
EIRELI – ME - R$ 49.500,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 26 de Março de 2021
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO 
DE CEREAIS LTDA - R$ 589.783,00; MARIA ELIANE PEREIRA - R$ 18.889,00; MEDERIDISTRI-
BUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 1.946,00; TECNOCENTER 
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 2.048,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 15 de Março de 2021
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DESTINADA À UBS TANCREDO NEVES; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: DENTEMED EQUIPAMENTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 11.400,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 23 de Fevereiro de 2021
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE 
MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
ANDREBRAULIOJAPIASSU NETO - R$ 128.905,64; BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - R$ 
529,00; FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOSEIRELI - R$ 18.495,00; GR 
COMERCIO EIRELI - R$ 24.538,80; H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI - R$ 29.323,00; 
SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA - R$ 110.546,80.

Barra de Santa Rosa - PB, 05 de Abril de 2021
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO 

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA - R$ 270.000,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 05 de Abril de 2021
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
            HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - R$ 376.139,90; TACIEL DA SILVA 
SANTOS - R$ 92.417,73.

Barra de Santa Rosa - PB, 18 de Março de 2021
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOSLT - R$ 86.449,00; DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA-
LAR - R$ 84.501,70; RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 45.231,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 18 de Março de 2021
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE 
MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MACONFAL 
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - R$ 213.975,00; TACIEL DA SILVA SANTOS - R$ 38.463,80.

Barra de Santa Rosa - PB, 19 de Março de 2021
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE PEÇAS ORIGINAIS E GENUÍNAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SER-
VICOS AUTOMOTIVOS LTDA - R$ 1.165.183,56.

Barra de Santa Rosa - PB, 09 de Abril de 2021
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00010/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TOTEM DISPENSADOR DE 

ÁLCOOL EM GEL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS, PRÉDIOS PÚBLICOS E PONTOS ESTRA-
TÉGICOS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00010/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até 06/10/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa e: CT Nº 10060/2021 - 06.04.21 - MIGUEL ARCANJO 
LIMA NUNES 02895441499 - R$ 16.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN00002/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM PROFISSIONAL DE NOTÓRIA ESPE-

CIALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS CONTÁBEIS DESTA PREFEITURA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santa 
Rosa e: CT Nº 10061/2021 - 06.04.21 - JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI - ME - R$ 49.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DESTINADA À UBS TANCREDO NEVES. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS ORDINÁRIOS 
/ FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa e: CT Nº 10053/2021 - 05.04.21 - DENTEMED EQUI-
PAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 11.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00007/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS ORDINÁRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santa 
Rosa e: CT Nº 10052/2021 - 05.04.21 - UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA - R$ 270.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 EXTRATO DE CONTRATOS

-PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00012/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS ORDINÁRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra 
de Santa Rosa e: CT Nº 10039/2021 - 19.03.21 - MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO 
LTDA - R$ 376.139,90; CT Nº 10040/2021 - 19.03.21 - TACIEL DA SILVA SANTOS - R$ 92.417,73.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATEN-

DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE 
MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Ordinários / FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa e: CT Nº 10041/2021 - 19.03.21 - ALLMED 
DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 86.449,00; CT 
Nº 10042/2021 - 19.03.21 - DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR - R$ 
84.501,70; CT Nº 10043/2021 - 19.03.21 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE 
LTDA - R$ 45.231,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 EXTRATO DE CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECES-

SIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00014/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS ORDINÁRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa e: CT 
Nº 10044/2021 - 19.03.21 - MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - R$ 213.975,00; 
CT Nº 10045/2021 - 19.03.21 - TACIEL DA SILVA SANTOS - R$ 38.463,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS ORIGINAIS E GENUÍNAS DESTINADAS AOS 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE 
MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS 
ORDINÁRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa e: CT Nº 10064/2021 - 12.04.21 - AUTO 
CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - R$ 1.165.183,56.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA

RUA EMÍLIA LEITE - Nº 05
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 0014/2021 – PMBV

O Município de Boa Ventura/PB, através da sua Pregoeira Oficial, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 08h30min (horário 
local) do dia 26 de abril de 2021, objetivando a REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS 
PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB. A 
sessão pública será realizada na sala de reuniões no anexo do Prédio da Prefeitura de Boa Ventu-
ra, localizada a Rua Emília Leite, nº 05, Centro, Boa Ventura - PB. Cópia do Edital e seus anexos 
poderão ser adquirido exclusivamente e gratuitamente pelo site www.boaventura.pb.gov.br ou por 
e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 12 de Abrilde 2021.
LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA 

FARMACIA BASICA DE FORMA PARCELADA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2021. 
DOTAÇÃO: 02.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.303.1008.2078 ASSISTENCIA 
FARMACEUTICA BASICA 0098.3.3.90.32.00.1.001.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0099.3.3.90.32.00.1.213.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0100.3.3.90.32.00.1.214.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.301.1008.2135 MUNITENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
DE BELEM 0122.3.3.90.32.00.1.001.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00053/2021 - 08.04.21 - ARTMED COMERCIAL EIRELI 
- R$ 505.136,97; CT Nº 00054/2021 - 08.04.21 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA - R$ 677.628,35; CT Nº 00055/2021 - 08.04.21 - FARMAGUEDES COM. DE PROD. 
FARMACÊUTICOS, MÉD. E HOSP. LTDA - R$ 30.837,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ODON-

TÓLOGICO, DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2021. 
DOTAÇÃO: 02.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.301.1008.2065 MANUTEN-
ÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE – APS 0039.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERUAL DE 
CONSUMO 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 
0121.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2141 MANUTENÇÃO DA 
ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA – ESF 0149.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
10.301.1008.2142 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE BUCAL 0157.3.390.30.00.1.214.0000 
MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00050/2021 - 08.04.21 - EXPRESS 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 49.151,50; CT Nº 00051/2021 - 08.04.21 - 
FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS, MÉD. E HOSP. LTDA - R$ 12.547,88; CT 
Nº 00052/2021 - 08.04.21 - SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA - R$ 105.370,96.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO PARCELADO DE COM-

BUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2021. DOTAÇÃO: 02.02 SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 04.122.2009.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 0094.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02.03 SECRETA-
RIA DE FINANÇAS 04.123.2006.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS 0137.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02.04 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 12.361.1001.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – 
MDE 0212.3.3.90.30.00.1.111.0000 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.1001.2024 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB – 40% 0234.3.3.90.30.00.1.113.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 12.361.1001.2144 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESNINO FUN-
DAMENTAL – QSE 0297.3.3.90.3000.1.120.0000 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2008.2203 MA-
NUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – RECURSO PNATE 0322.3.3.90.3000.1.111.0000 MA-
TERIAL DE CONSUMO 0323.3.3.90.3000.1.123.0000 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2008.2206 
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – RECURSOS GOVERNO DO ESTADO DA PARA-
ÍBA 0329.3.3.90.30.00.1.125.0000 MATERIAL DE CONSUMO 27.812.2009.2036 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 0367.3.3.90.30.00.1.001.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 13.392.2010.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE CULTURA 0436.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 15.451.2012.2086 MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA 0734.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
20.606.2014.2116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE 0917.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02.071FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE DE BELEM 10.305.1008.2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA 
EMSAUDE – ACE 0109.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2135 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM 0121.3.3.90.30.00.1.211.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2140 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAUDE – ACS 0141.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
10.302.1007.2159 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – 
SAMU 192 0171.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0172.3.3.90.30.00.1.214.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2011.2089 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL – FMAS 0019.3.3.90.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2011.2091. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Belém e: CT Nº 00049/2021 - 12.04.21 - RAYSSA MARQUES LEITE MEIRELES & 
CIA LTDA - ME - R$ 975.900,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ME-

DICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO 
MUNICÍPIO DE BELÉM PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2021. DOTAÇÃO: 
02.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 0098.3.3.90.32.00.1.001.0000 MATERIAL , 
BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0099.3.3.90.32.00.1.213.0000 MATERIAL , 
BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0100.3.3.90.32.00.1.214.0000 MATERIAL 
, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 0122.3.3.90.32.00.1.001.0000 MATERIAL , BEM OU 
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00045/2021 - 08.04.21 
- ARTMED COMERCIAL EIRELI - R$ 191.760,86; CT Nº 00046/2021 - 08.04.21 - ENDOMED COM 
E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 78.016,25; CT Nº 00047/2021 - 08.04.21 - EXPRESS DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 21.006,25; CT Nº 00048/2021 - 08.04.21 - LOGER 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - R$ 225.642,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE 

MATERIAS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO 
DE BELÉM PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2021. DOTAÇÃO: 02.071 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM 10.302.1007.2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO 
DE ATENÇÃO PSICOSICIAL – CAPS 0069.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
0070.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2065 MANUTENÇÃO DA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE – APS 0039.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSU-
MO 10.302.1007.2075 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA POLICLINICA MUNICIPAL – CESB 
0090.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0091.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM 
0121.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2141 MANUTENÇÃO DA 
ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA – ESF 0149.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
10.301.1008.2142 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 0157.3.3.90.30.00.1.214.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 10.302.1007.2159 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MEDICO DE UR-
GÊNCIA E EMERGÊNCIA – SAMU 192 0171.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
0172.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2201 MANUTENÇÃO DO 
CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAUDE DA MULHER 0187.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO 0188.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2209 
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO DE BELEM 0197.3.3.90.30.00.1.211.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 0198.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
10.302.1007.2213 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE– 
MAC 0213.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIALD E CONSUMO 0214.3.3.90.30.00.1.214.0000 
MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00042/2021 - 08.04.21 - ARTMED 
COMERCIAL EIRELI - R$ 272.869,85; CT Nº 00043/2021 - 08.04.21 - EXPRESS DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 531.125,10; CT Nº 00044/2021 - 08.04.21 - ODONTOMASTER 
COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 6.046,66.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, GERIÁTRICAS E MATERIAL DE HIGIE-

NE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2021. DOTAÇÃO: 02.09 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL DE BELEM 08 244 2011 2090 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULA-
ÇÃO MUNICIPAL 608 3.3.90.32 00 001.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00035/2021 - 08.04.21 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 40.965,60; CT Nº 00036/2021 - 08.04.21 - JOELISSON CAVALCANTE 
DO NASCIMENTO - R$ 4.650,00.

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 13 de abril de 2021 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELA-

RIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE BELÉM PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2021. DOTAÇÃO: 
02.01 GABINETE DA PREFEITA 04 122 2002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI-
NETE DA PREFEITA 207 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02.012 PROCURA-
DORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 122 2018 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRO-
CURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PROGER 238 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO 02.013 CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL 04 122 2021 2173 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL – CGM 853 3.3.90.30 00 001.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2009.2009 MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0094.3.3.90.30.00.1.001.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.2006.2017 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 0137.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.1001.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 0212.3.3.90.30.00.1.111.0000 MATERIAL DE CON-
SUMO 12.361.1001.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSO PREPARATÓRIO DE 
ACESSO A UNIVERSIDADE 0264.3.39.0.30.00.1.111.0000 MANTERIAL DE CONSUMO 
12.361.1001.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE – EXECUÇÃO PREFEITURA 
0269.3.3.90.30.00.1.121.0000 MANTERIAL DE CONSUMO 12.366.1001.2038 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA 0288.3.3.90.00.1.113.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 12.361.1001.2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – FUNDEB – 40% 0234.3.3.90.30.00.1.113.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
12.361.1001.2144 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESNINO FUNDAMENTAL – QSE 
0297.3.3.90.3000.1.120.0000 MATERIAL DE CONSUMO 12.366.1001.2155 MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 0308.3.3.90.30.00.1.124.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
12.364.2008.2172 MANUTENÇÃO DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE BELEM 
0312.3.3.90.30.00.1.111.0000 MATERIAL DE CONSUMO 12.368.1001.2181 MANUTENÇÃO DOS 
CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO 0318.3.3.90.30.00.1.111.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO 12.361.2008.2203 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – RECURSOS 
DO PNATE 0322.3.3.90.30.00.1.111.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0323.3.3.90.30.00.1.123.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2008.2206 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 
RECURSOS GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA 0329.3.3.90.30.00.1.125.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO 12.361.1001.2207 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM TEMPO 
INTEGRAL– MAIS EDUCAÇÃO 0334.3.3.90.30.00.1.124.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
12.361.1001.2208 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUN-
CIONAIS 0338.3.390.30.00.1.111.0000 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.1001.2211 MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE 0341.3.3.90.30.00.1.124.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 27.812.2009.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE ESPORTE E TURISMO 0367.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
27.812.1003.2037 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 0377.3.3.90.30.00.1.001.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 23.695.1004.2045 ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DA EMAN-
CIPAÇÃO POLÍTICA DE BELEM 0384.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
27.812.1003.2046 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE BELEM 0388.3.3.90.30.00.1.001.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 23.695.1004.2051 REALIZAÇÃO DA FESTA POPULAR SÃO PEDRO 
DE BELEM 0391.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0392.3.3.90.3000.1.510.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 13.392.2010.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE CULTURA 0436.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 15.451.2012.2086 MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA 0734.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO 20.606.2014.2116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICUL-
TURA E MEIO AMBIENTE 0917.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
10.301.1008.2065 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE – APS 
0039.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2066 CAPACITAÇÃO PARA 
PROFISSIONAIS DE SAUDE 0048.3.3.90.3000.1.211.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
0049.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.1007.20.73 MANUTENÇÃO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL – CAPS 0069.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO 0070.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.1007.2075 MANU-
TENÇÃO DESERVIÇOS DA POLICLINICA MUNICIPAL – CESB 0090.3.3.90.30.00.1.211.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 0091.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
10.305.1008.2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EMSAUDE – ACE 
0109.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM 0121.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CON-
SUMO 10.301.1008.2140 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS 
DE SAUDE – ACS 0141.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2141 
MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA – ESF 0149.3.3.90.00.1.214.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO 10.301.1008.2142 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 
0157.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.1007.2159 MANUTENÇÃO DO 
SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – SAMU 192 0171.3.3.90.30.00.1.211.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 0172.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
10.301.1008.2200 ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE 
– PMAQ 0179.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2201 MANUTEN-
ÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER 0187.3.3.90.30.00.1.211.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 0188.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
10.301.1008.2209 MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO DE BELEM 
0197.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0198.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO 10.302.1007.2213 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE – MAC 0213.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
0214.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.1013.1147 MANUTENÇÃO DO 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS –  SCFV 
0009.3.3.90.30.00.1.311.0000 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2011.2089 MANUTENÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS 0019.3.3.90.00.1.001.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO 08.244.2011.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 
0036.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2011.2096 CAPACITAÇÃO DE 
JOVENS DO MERCADO DE TRABALHO 0045.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
08.244.1014.2100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA – PAIF 
CRAS 0051.3.3.90.30.00.1.311.0000 MATERIAL DECONSUMO 08.244.2013.2115 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IGD–PBF 0071.3.3.90.30.1.311.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
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0077.3.3.90.30.00.1.311.0000 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.1014.2150 MANUTENÇÃO DO 
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS 
0086.3.3.90.30.00.1.311.0000 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2013.2169MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO ACESSUAS TRABALHO 0094.3.3.90.00.1.311.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
08.244.2013.2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS 
0106.3.3.90.00.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0107.3.3.90.30.00.1.311.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO 08.244.1013.2204 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA 
FELIZ 0118.3.3.90.30.00.1.311.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02.071 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE BELEM 10.302.1007.2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSICIAL 
– CAPS 0069.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0070.3.3.90.30.00.1.214.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2065 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE 
– APS 0039.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.1007.2075 MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS DA POLICLINICA MUNICIPAL – CESB 0090.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO 0091.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2135 MA-
NUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM 0121.3.3.90.30.00.1.211.0000 MA-
TERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2141 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA 
– ESF 0149.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2142 MANUTENÇÃO 
DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 0157.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
10.302.1007.2159 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MEDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – 
SAMU 192 0171.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0172.3.3.90.30.00.1.214.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2201 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM 
SAUDE DA MULHER 0187.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
0188.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2209 MANUTENÇÃO DO 
CENTRO DE REABILITAÇAO DE BELEM 0197.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
0198.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.1007.2213 MANUTENÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE– MAC 0213.3.3.90.30.00.1.211.0000 
MATERIALD E CONSUMO 0214.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Belém e: CT Nº 00037/2021 - 12.04.21 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R$ 
19.497,60; CT Nº 00038/2021 - 12.04.21 - FREITAS E COSTA LTDA - R$ 1.825,00; CT Nº 00039/2021 
- 12.04.21 - LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - R$ 2.100,00; CT Nº 00040/2021 - 12.04.21 - MA-
RIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO ME - R$ 142.243,97; CT Nº 00041/2021 - 12.04.21 - MAU-
RILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 381.439,97.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

A Comissão Permanente de Licitação comunica a suspensão da TOMADA DE PREÇOS nº 
00001/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS 
DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO URBANO, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PIN-
TURA DE MEIO FIO E POSA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS–PB. Justificativa: 
RECEBIMENTO DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVAMENTE. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - RAÇA PREFEITO ANTÔNIO ROLIM, 01 - CEN-
TRO - BOM JESUS - PB. CEP: 58930-000 - Tel: (083) 3559-1021.cplprefeituranomjesus@gmail.com 

Bom Jesus - PB, 12 de Abril de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2021 - SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
nº. 005/2021, do tipo “menor preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE TESTES PARA COVID-19. Data de abertura: 26/04/2021 às 09h00min 
(horário local), por meio do site https:// www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: no 
endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 09 de abril de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2021, que objetiva: 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A DE-
MANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: JOÃO GINUINO DA COSTA - R$ 17.550,55; JOSÉ DE ALMEIDA 
JÚNIOR - R$ 17.550,55; JOSE EDNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO - R$ 18.068,00; JOSÉ 
PEREIRA SOBRINHO - R$ 17.550,55; JOSEFA LUIZA DA SILVA - R$ 17.550,55; JOSILDO ANI-
CETO DE SOUSA - R$ 17.550,55; JOZEILTON JOÃO DE SOUSA - R$ 17.550,55; ROSENALDO 
HONORATO DA SILVA - R$ 17.978,00.

Caraúbas - PB, 06 de Abril de 2021
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATEN-

DER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública 
nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 05.00 SECRETARIA 
DE EDUCAÇAO 12.306.0006.2018 MANTER A MERENDA ESCOLAR 0010000.01 Recursos 
Ordinários 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 1220000.01 Transferências de Recursos do 
FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 90101/2021 - 07.04.21 - JOSILDO ANICETO DE SOUSA 
- R$ 17.550,55; CT Nº 90102/2021 - 07.04.21 - JOZEILTON JOÃO DE SOUSA - R$ 17.550,55; CT 
Nº 90103/2021 - 07.04.21 - JOSE EDNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO - R$ 18.068,00; CT Nº 
90104/2021 - 07.04.21 - JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR - R$ 17.550,55; CT Nº 90105/2021 - 07.04.21 
- JOÃO GINUINO DA COSTA - R$ 17.550,55; CT Nº 90106/2021 - 07.04.21 - ROSENALDO HONO-
RATO DA SILVA - R$ 17.978,00; CT Nº 90107/2021 - 07.04.21 - JOSÉ PEREIRA SOBRINHO - R$ 
17.550,55; CT Nº 90108/2021 - 07.04.21 - JOSEFA LUIZA DA SILVA - R$ 17.550,55.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB 

COMISSÃO PERMNENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 2021.042/2021

PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021  
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB., às 08:31 horas do dia 23/04/2021, licita-
ção modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios destinada a merenda escolar do município de Cacimbas/PB, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. fundamento legal: 
termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 
e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 
08:30 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cacimbas.cpl@gmail.com. 
Edital: http://www.cacimbas.pb.gov.br/, ou www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br 

Cacimbas - PB, 09 de abril de 2021
Chardes Deyvith de Almeida Lopes

Pregoeiro Oficial/PMC

ESTADO DA PARAIBA
FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB 

COMISSÃO PERMNENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 2021.034/2021

PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021  
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB., às 09:31 horas do dia 23/04/2021, licita-
ção modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada 
de combustíveis, lubrificantes, destinado a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de 
Cacimbas/PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 
06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei 
complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. 
Informações: no horário das 08:30 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
cacimbas.cpl@gmail.com. Edital: http://www.cacimbas.pb.gov.br/, ou www.tce.pb.gov.br. www.
portaldecompraspublicas.com.br 

Cacimbas - PB, 09 de abril de 2021
Chardes Deyvith de Almeida Lopes

Pregoeiro Oficial/PMC

ESTADO DA PARAIBA
FUNDO MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB 

COMISSÃO PERMNENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 2021.034/2021

PREGÃO PRESENCIAL 003/2021  
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB., às 09:30 horas do dia 23/04/2021, 
licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, para: Contratação de 
empresa para Prestação de Serviço na transmissão de sinal de internet para todos os endereços 
relacionados que possui computadores que serão interligados a internet pela secretaria municipal de 
saúde de Cacimbas/PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, 
subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 08:30 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cacimbas.cpl@gmail.com. Edital: http://
www.cacimbas.pb.gov.br/, ou www.tce.pb.gov.br. 

Cacimbas - PB, 09 de abril de 2021
Chardes Deyvith de Almeida Lopes

Pregoeiro Oficial/PMC

ESTADO DA PARAIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBAS/PB

Processo Administrativo 2021.034/2021
Pregão Eletrônico 

nº 002/2021
Objeto: Aquisição parcelada de combustíveis, lubrificantes, destinado a frota de veículos da 

Secretaria Municipal de Saúde de Cacimbas/PB.
O pregoeiro informa que o edital publicado no Diário Oficial da União na página 67, seção 3 no dia 

12 de abril de 2021 do corrente ano foi ALTERADO DATA. Assim fica reaberto o prazo inicialmente 
estabelecido para recebimento da proposta. Com data marcada para o dia 23 de abril de 2021, as 
09hs:31min passando a ser dia 26 de abril de 2021, as 09:hs31min E-mail: cacimbas.cpl@gmail.
com www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. 

Cacimbas - PB, 12 de abril de 2021 
Chardes Deyvith de Almeida Lopes

Pregoeiro Oficial/PMC

ESTADO DA PARAIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBAS/PB

Processo Administrativo 2021.034/2021
Pregão Eletrônico

 nº 002/2021
Objeto: Aquisição parcelada de combustíveis, lubrificantes, destinado a frota de veículos da 

Secretaria Municipal de Saúde de Cacimbas/PB.
O pregoeiro informa que o edital publicado no Diário Oficial da União na página 67, seção 3 no dia 

12 de abril de 2021 do corrente ano foi ALTERADO DATA. Assim fica reaberto o prazo inicialmente 
estabelecido para recebimento da proposta. Com data marcada para o dia 23 de abril de 2021, as 
09hs:31min passando a ser dia 26 de abril de 2021, as 09:hs31min E-mail: cacimbas.cpl@gmail.
com www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. 

Cacimbas - PB, 12 de abril de 2021 
Chardes Deyvith de Almeida Lopes

Pregoeiro Oficial/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA

 Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, 
às 10:0 horas do dia 05 de maio de 2021, Chamada Pública de Compras objetivando: Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural, para o atendimento 
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE que serão destinados ao fornecimento 
da Merenda escolar do Município de Conceição/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555/2000. Informações: no 
horário 08h00min ás 14h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3453-2486. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 12 de Abril de 2021.
DÂMARIS HENRIQUE DE FIGUEIREDO

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 
10:00 horas do dia 26 de abril de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Contratação de veículo com Carroceria Aberta para ficar à disposição da Secretaria 
de Infraestrutura do Município de Conceição - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555/2000. Informações: no 
horário 08h00min ás 14h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3453-2486. 
Edital: www.tce.pb.gov.br.

Conceição - PB, 12 de abril de 2021
KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA 

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00009/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 11:00 
horas do dia 26 de abril de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição parcelada de medicamentos que não compõem o elenco da assistência farmacêu-
tica básica, com maior desconto, constantes na tabela CMED/ANVISA para atender a demanda 
da Secretaria Municipal de Saúde de Conceição - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555/2000. Informações: no 
horário 08h00min ás 14h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3453-2486. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 12 de abril de 2021
KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA 

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00010/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 13:00 
horas do dia 26 de abril de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão de internet para todas as 
secretarias, órgãos e programas da Prefeitura Municipal de Conceição - PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555/2000. 
Informações: no horário 08h00min ás 14h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3453-2486. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 12 de abril de 2021
KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
 Nº 00023/2021

A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob mo-
dalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de serviço de oficina destinado 
a Frota de veículo do Município de Conceição/PB. Data e horário do recebimento das propostas: 
até às 07:50 horas do dia 26/04/2021. Data e horário do início da disputa: 08:00 horas do dia 
26/04/2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto 
Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 014/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal 
de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 
às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo 
Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 12 de abril de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021
A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob mo-

dalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: aquisição de água mineral natural, potável 
e não gasosa, de forma parcelada, em garrafões de 20 litros, visando atender as necessidades de 
todas as Secretarias, Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Conceição - PB. Data e horário 
do recebimento das propostas: até às 09:25 horas do dia 26/04/2021. Data e horário do início da 
disputa: 09:30 horas do dia 26/04/2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 014/2020, Lei Nº 8.666/1993 e 
subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de 
Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura 
Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro 
Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 12 de abril de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
 Nº 00025/2021

A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: contratação de empresa especializada 
em serviços de confecção de prótese dentária para atender o programa do Governo Federal “Brasil 
Sorridente” para o município de Conceição - PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 
10:25 horas do dia 26/04/2021. Data e horário do início da disputa: 10:30 horas do dia 26/04/2021. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 
10.024/2019, Decreto Municipal de N° 014/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal 
de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 
às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo 
Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 12 de abril de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 14:00 horas do dia 23 de Abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
COMBUSTÍVEIS, destinados ao atendimento da Frota Veicular pertencente e/ou locada a esta 
edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde, no exercício 2021. 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 425/17; 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. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 12 de Abril de 2021
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃOPRESENCIAL 
Nº. 006/2021

A Prefeitura Municipal do Caturité através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados o ADIAMENTO do seguinte - PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2021, 
do tipo “Menor Preço”,cujo objeto éAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ABC FARMA,fica adia-
da “sine die” a sessão que estava marcada para o dia 15/04/2021 às 09h30min (Horário Local).

Caturité,12 de abril de 2021
Denise Barbosa Ferreira da Silva 

Pregoeira
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00039/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Abril 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada em im-
plantação e manutenção de SISTEMA DE CARTÕES DE BENEFÍCIOS SOCIAIS, visando atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Municipal de Assistência Social. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Fe-
deral nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal 
nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3250–3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/
portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 12 de Abril de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 

Nº 00003/2021
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Ca-
bedelo - PB, às 09:00 horas do dia 14 de maio de 2021, licitação modalidade Concorrência, do 
tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃOD E EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA 
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DO MUNICÍPIO 
DE CABEDELO/PB. Recursos: PRÓPRIOS/FEDERAL. 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 dos dias úteis, no endereço supraci-
tado. Telefone: (083) 3250–3121. E-mail:licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.
pb.gov.br/transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 12 de Abril de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
NOTAOFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 005/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através de seu Pregoeiro e sua equipe de apoio, torna público 

que em função do aumento dos casos de pessoas acometida daConvid/19, entre os dias 05 a 09 
de abril de 2021 no município de Coremas-PB.O Pregoeiro fazendo uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas por lei;RESOLVE:Suspender por tempo indeterminado a Sessão Pública mar-
cado para às 08h:30min (Oito horas e trinta minutos) do dia 12 de abril de 2021, onde transcorre 
o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial Nº 005/2021.

Coremas/PB, 09 de abril de 2021.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
E R R A T A

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através de seu gestor torna público que ocorreu um equívoco 
no valor anual contratado nas publicações do termo de ratificação e do extrato do contrato de 
prestação de serviços nº 080/2021, ambas as peças são dos autos do Processo Administrativo 
Nº 038/2021, onde transcorreu a Inexigibilidade de Licitação Nº 004/2021, publicado no Diário da 
FAMUP-PB (Edição de 06/04/2021 - Fls. 110-111),Jornal A União-PB (Edição de 07/04/2021 - Fl. 
30). Portanto no termo de ratificação e no estrato do contrato onde ser LÊ:Valor anual contratado: 
R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).LEIA-SE:Valor anual contratado: R$ 48.000,00 (quarenta 
e oito mil reais).Publique-se e cumpra-se.

Coremas/PB, 09 de abril de 2021. 
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 080/2021
Processo Administrativo Nº 038/2021. Inexigibilidade Nº 004/2021. Contratante: Prefeitura de 

Coremas-PB. Contratada: SAAGP Contabilidade e Consultoria Em Gestão Pública Ltda-ME, CNPJ: 
41.063.539/0001-77. Objeto: Prestar serviços de assessoria e consultoria técnica especializada 
junto ao setor de contabilidade no setor  de licitações, contratos e aditivos, planejando, elaborando 
e acompanhando, até a decisão final, dos atos e fatos junto ao Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba, ficando a condução dos procedimentos licitatórios por conta das Comissões de licitações das 
Secretarias da Prefeitura de Coremas-PB (exceto o Fundo de Saúde deste município), extensivo a 
autuar como Pregoeiro quando for solicitado pela autoridade competente e a elaboração de relatório 
resumido dos procedimentos licitatórios, contratos e aditivos e outros realizados, conforme termo 
de referência. Valor mensal contratado: R$ 4.000,00 (Quatro mil reais). Valor anual contratado: R$ 
48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Recursos: Próprios (Diversos/Ordinários) do município. Unidade 
orçamentária: 02.00 (Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento), 04.122.2026.2047 
(Manter as Atividades da Administração), 04.123.2026.2088 (Manter as Atividades das Finanças), 
3.3.90.39.01 (Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica), 0010000.00 (Recursos Ordinários), con-
forme QDD/2021, ficando automaticamente incorporado a lei orçamentaria anual aprovada para 
o exercício seguinte. Vigência: A vigência será de 01 (um) ano, prorrogaveis por iguais períodos 
caso seja necessário, dentro das hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93. Data da 
assinatura do contrato: 02/04/2021. Partes assinantes: Iranir Alexandrino da Silva (Pela contratante) 
e o Sr. Jacé Alves de Oliveira (Pela contratada). 

Coremas/PB, 02 de abril de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 15:00 horas do dia 26 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de 
limpeza 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 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (..) .. E-mail: licita@conde.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 12 de Abril de 2021
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 15:00 horas do dia 27 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de 
expediente e didáticos 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 Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (..) .. E-mail: licita@conde.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 12 de Abril de 2021
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP 
Nº 00001/2021

A Câmara Municipal de Conde, inscrita no CNPJ sob n° 11.993.466/0001-51, através do seu 
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 07:00 horas (horário local), do 
dia 23 de Abril de 2021, objetivando o: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÀREAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS BEM COMO SUPORTE AO SETORES DO RECURSOS HUMANOS E A 
TESOURARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE. A sessão pública será realizada na sede da 
Câmara Municipal de Conde, situada à Rodovia PB 018 – KM 3,5, S/N, Centro, CEP 58.322-000, 
Conde -PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 
08:00 às 13:00hs e das 08:00h às 13:00h e (horário local) ou por e-mail (câmara.condepb@gmail.
com), a partir da publicação deste aviso.

Conde, 11 de Abril de 2021
JAIR ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA

PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE
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ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP 
Nº 00002/2021

A Câmara Municipal de Conde, inscrita no CNPJ sob n° 11.993.466/0001-51, através do seu 
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 08:00 horas (horário local), do dia 23 de 
Abril de 2021, objetivando o: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES-
SORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E 
ADMINISTRATIVAS REFERENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE. A sessão pública será 
realizada na sede da Câmara Municipal de Conde, situada à Rodovia PB 018 – KM 3,5, S/N, 
Centro, CEP 58.322-000, Conde -PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, in loco, 
no endereço acima, das 08:00 às 13:00hs e das 08:00h às 13:00h e (horário local) ou por e-mail 
(câmara.condepb@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Conde, 11 de Abril de 2021
_JAIR ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA

PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP 
Nº 00003/2021

A Câmara Municipal de Conde, inscrita no CNPJ sob n° 11.993.466/0001-51, através do seu 
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 09:00 horas (horário local), do dia 23 de 
Abril de 2021, objetivando o: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO (IMPLANTAÇÃO E SUPORTE 
TÉCNICO) DE SOFTWARES DIVERSOS (GESTÃO CONTÁBIL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 
FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE. A sessão pública será realizada na sede da Câmara Municipal 
de Conde, situada à Rodovia PB 018 – KM 3,5, S/N, Centro, CEP 58.322-000, Conde -PB. Cópia 
do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 13:00hs 
e das 08:00h às 13:00h e (horário local) ou por e-mail (câmara.condepb@gmail.com), a partir da 
publicação deste aviso.

Conde, 11 de Abril de 2021
JAIR ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA

PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP 
Nº 00004/2021

A Câmara Municipal de Conde, inscrita no CNPJ sob n° 11.993.466/0001-51, através do seu Pre-
goeiro, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 10:00 horas (horário local), do dia 23 de Abril de 
2021, objetivando o: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO 
AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E CONTROLE 
DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES DE TODAS 
AS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE. A sessão pública será realizada na sede da 
Câmara Municipal de Conde, situada à Rodovia PB 018 – KM 3,5, S/N, Centro, CEP 58.322-000, 
Conde -PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 
08:00 às 13:00hs e das 08:00h às 13:00h e (horário local) ou por e-mail (câmara.condepb@gmail.
com), a partir da publicação deste aviso.

Conde, 11 de Abril de 2021
JAIR ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA

PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
AVISO DE SUSPENSAO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO
 Nº.2021.030/2021

TOMADA DE PREÇOS
 nº 004/2021

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Desterro
, comunica aos interessados que a Licitação  referente a tomada de preço nº.004/2021 Com 

abertura para o dia 13 de abril de 2021 as 08hs40min cujo objetivo e   a  Contratação de farmácia 
para fornecimento de medicamentos emergenciais que não constam no rol da Farmácia Básica 
do município de DESTERRO, para atender os casos especiais e urgentes, destinados as pessoas 
carentes do município, conforme especificações contidas no Anexo I deste edital, ante as condi-
ções estabelecidas no anexo I e Edital, e lei 8.666/93. Está suspensa em “sine die” por motivos de 
interesse público, INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 
01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. site 
da prefeitura https://www.desterro.pb.gov.br/-e-mail;prefeituradedesterrocpl@gmail.com e site do 
TCE_PB http://www.tce.pb.gov.br

Desterro - PB, 23 de março de 2021.
Nivia Alves de Moura

Presidente da CPL/PMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, às 09h00min do dia 26 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, com reposição de peças e acessórios genuínos ou originais em máquinas 
pesadas das marcas HYUNDAI, CATERPILLAR, RANDON, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, 
FIATALLIS, pertencentes à frota, da Prefeitura Municipal de Esperança/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 2028/21; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min 
Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@
esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Esperança - PB, 09 de Abril de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS 

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00002/2021
Torna público que a empresa AUTOPOSTO CATINGUEIRA (CNPJ 21.769.396/0001-06), 

apresentou Recurso Contra a habilitação das empresas: 1 – ADAILTON FERNANDES MACHADO 
“POSTO SANTA TEREZINHA” (CNPJ 05.736.697/0001-87 e 2 – LEITE E ALMEIDA COMBUSTÍVEIS 
LTDA (CNPJ 05.411.059/0001-96).

Informa, ainda, que o Recurso foi apresentado por e-mail (conforme possibilitado em ata, ante 
a instabilidade da conexão) e esta Pregoeira, adjudicou equivocadamente, não conferindo o e-
-mail antes do ato. Por tais razões, torna sem efeito a adjudicação, até análise do recurso e das 
contrarrazões eventualmente apresentadas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Recurso na integra através do E-mail: cplemas@gmail.com. Edital: http://
emas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Emas - PB, 12 de Abril de 2021
AMANDA NUNES BALBINO

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00011/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 07:30 horas do dia 28 de Abril de 2021, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 0325/09; 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: (83) 3347–1820. E-mail: gadobravolicitacao@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br

Gado Bravo - PB, 12 de Abril de 2021
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09:30 horas do dia 28 de Abril de 2021, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE HORAS DE 
SERVIÇOS MECÂNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE 
MÁQUINAS LEVES, MEDIAS E PESADAS CONFORME O TERMO DE REFERENCIA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 0325/09; 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: (83) 3347–1820. E-mail: 
gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br

Gado Bravo - PB, 12 de Abril de 2021
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 11:00 horas do dia 28 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS 
A MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 0325/09; 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: (83) 3347–1820. E-mail: gadobravolicitacao@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br

Gado Bravo - PB, 12 de Abril de 2021
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 14:00 horas do dia 28 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE TONERS/CARTUCHOS 
REMANUFATURADOS E/OU ORIGINAIS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PERIÓDICA E ENTREGA 
PARCELADA, BEM COMO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 0325/09; 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: (83) 3347–1820. 
E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br

Gado Bravo - PB, 12 de Abril de 2021
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS DE FORMA PARCELADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 
02.002 – GABINETE DO PREFEITO. 04 122 2001 2002 – Manter as Atividades do Gabinete do 
Prefeito 02.003 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 2001 2003 – Coordenar e Manter 
as Atividades Administrativas 02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 1005 2009 – Manter 
as Atividades do FUNDEB 40% 12 361 1005 2010 – Manter as Atividades do Ensino Fundamental 
– MDE 12 361 1005 2011 – Manutenção de Programas com Recursos do FNDE 12 361 1005 2012 
– Manter as Atividades do Transporte Escolar 12 361 1005 2013 – Manutenção das Atividades do 
EJA 12 365 1005 2014 – Manutenção da Educação Infantil 12 367 1005 2015 – Atendimento a alunos 
especiais 05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 1004 2022 – Manter as Atividades do 
Fundo Municipal de Saúde 10 122 1004 2023 – Desenvolver Ações de Apoio ao Conselho de Saúde 
10 301 1004 2025 – Manter as Atividades do PAB Fixo 10 301 1004 2026 – Manter as Atividades 
do PSF e NASF 10 301 1004 2028 – Manter as Atividades da Saúde Bucal 10 301 1004 2029 – 
Desenvolvimento das Atividades de Outros Programas (SUS) 10 302 1004 2030 – Desenvolver 
as Atividades da MAC e SAMU 10 304 1004 2032 – Manutenção das Atividades de Vigilância em 
Saúde 08.008 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08 244 1008 2033 – Manter as Atividades 
do Fundo Municipal de Assistência Social–RP 08 244 1008 2034 – Manutenção de Conselhos 
Sociais 08 244 1008 2036 – Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família – IGDBF 08 244 1008 
2037 – Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas Vínculos – (SCFV / PBF / CRAS) 
08 244 1008 2038 – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz 02 244 1008 2039 – 
Aprimoramento da Gestão do SUAS – IGD SUAS 08 244 1008 2040 – Desenvolver despesas de 
programas FNAS Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO 
BRAVO e: CT Nº 01601/2021 - 12.04.21 - MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - 
R$ 305.546,00; CT Nº 01602/2021 - 12.04.21 - ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME - R$ 22.388,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FORMA 
PARCELADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME - R$ 22.388,00; MEGA MASTER 
COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 305.546,00

Gado Bravo - PB, 12 de Abril de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

 Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITA-
LAR E L - R$ 195.481,00

Gado Bravo - PB, 12 de Abril de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO EM ATENDIMENTO 

DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 05.005 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1004.2022 Manter as Atividades do Fundo Municipal de 
Saúde 10.301.1004.2025 Manter as Atividades do PAB Fixo 10.301.1004.2029 Desenvolvimento das 
Atividades de Outros programas (SUS) Elemento de Despesa: 3390.30 99 Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GADO BRAVO e: CT Nº 02501/2021 - 12.04.21 - B.P.D SERVICOS E COMERCIO 
DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E L - R$ 195.481,00.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 00038/2021.

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h30min, do dia 27 de abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de fardamentos e 
outros para atender aos servidores do projeto “coleta seletiva RECICLA GBA” do município de Gua-
rabira/PB . Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 12 de abril de 2021.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

GABINETE DO PREFEIO
REFERENTE CONCORRÊNCIA04.2017.

DÉCIMO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO
NONO TERMO ADITIVO DE PRAZO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O PREFEITURA MUNICIPAL 

DE GUARABIRA/PB E A EMPRESA CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA.
O PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, com sede na Rua Solon de Lucena, 26 - 

Centro - Guarabira - PB, inscrito no CNPJ nº 08.785.479/0001-20, e a Empresa CONSTRUTORA 
ROCHA CAVALCANTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ (MF) Nº. 09.323.098/0001-92, 
estabelecida Rua Álvaro de Araujo Pereira, 255 – CEP: 58402-300 – Jardim Tavares – Campina 
Grande/PB, doravante deste ato, denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA, respectiva-
mente, representadas, o primeiro pelo Prefeito  o Sr. MARCUS DIOGO DE LIMA, portado do CPF: 
421.367.684-68, no uso das atribuições que lhe cumpre, e a Segunda pelo Senhor José de Arima-
tea Rocha, brasileiro, portador do CPF sob o n.°040.196.284-91, Sócio Administrador, residente 
e domiciliado na cidade de Santa Luzia/PB, resolvem celebrar o presente TERMO DE ADITIVO, 
mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA I – DO OBJETO:
O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, a prorrogação por mais 05 (cinco) meses, contados 

do término do prazo de vigência do Termo de Contrato de nº 395/2017 datado de 06/11/2017 e com 
término de vigência em 06/04/2018, ao Primeiro Aditivo datado de 04/04/2018 e com término de 
vigência em 07/09/2018, ao Segundo Aditivo com vigência até 08/02/2019, ao Terceiro Aditivo com 
vigência até 09/07/2019, ao Quarto Aditivo de Prazo com vigência até 10/12/2019, ao Quinto Aditivo 
de Prazo vigente até 11/05/2020 e ao Sexto Aditivo de Prazo com vigente até 12/10/2020 e ao oitavo 
aditivo com prazo de vigência até 13/03/2021 celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a 
execução dos serviços de Contratação de empresa do ramo pertinentepara a execução dos Serviços 
de Revestimento asfáltico, recapeamento asfáltico, pavimentação e drenagem em diversas ruas e 
vias urbanas do Município de Guarabira/PB, conforme contratos de Repasses 1025150-24/2015, 
1031265-48/2016 e 1025799-80/2015 respectivamente celebrado com a CEF / Governo Federal.

CLÁUSULA II – DA JUSTIFICATIVA:
Em razão dos procedimentos de reprogramação pelos quais passou este contrato, ficou preju-

dicada a conclusão do objeto no prazo inicialmente contratado. 
CLÁUSULA III - DA PRORROGAÇÃO
Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato por mais 05 (cinco) meses 

contados de 13.03.2021 com término em 13.08.2021.
A despesa para o exercício subseqüente será alocada à dotação orçamentária prevista para 

atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual.
CLÁUSULA IV – DAS CONDIÇÕES:
As demais cláusulas e condições do Termo de Contrato inicialmente firmado entre as partes 

permanecem inalteradas.
CLÁUSULA V – DO FORO:
Fica eleito o FORO da Comarca de GUARABIRA/PB, sessão Judiciária do Estado da Paraíba, 

com sede em GUARABIRA/PB, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem 
para dirimir quaisquer questões fundadas neste instrumento.

E por estarem de acordo, lavrou – se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
as quais foram lidas e assinadas pelas partes Contratadas, na presença das testemunhas abaixo.

Guarabira, 12 de março de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA
JOSÉ DE ARIMATEA ROCHA

Responsável

TESTEMUNHAS:

_______________________________________CPF:________________________

_______________________________________CPF:________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO.
1° DE PRAZO

REF: TOMADA DE PREÇOS 01.2020.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, a prorrogação por mais 12 (doze) 

meses, contados do término do prazo de vigência do Termo de Contrato de nº 0218/2021 datado 
de 19/03/2021 e com término de vigência em 19/03/2021, celebrado inicialmente entre as partes, 
objetivando a execução dos serviços de Contratação de empresa no ramo pertinente para Reforma 
do Ginásio do Mutirão, Guarabira/PB.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 15.161.782/0001-18

JUSTIFICATIVA: Durante a execução da obra, verificou-se a necessidade de melhorias adicionais 
na referida obra bem como a adição de itens não especificados na planilha original, acarretando 
em acréscimos e supressões.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 19.03.2021.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 19/03/2022 
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
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

DECIMO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO
NONO TERMO ADITIVO DE PRAZO.
REF: CONCORRÊNCIA 04.2017.
OBJETO: Prorrogação por mais 05 (cinco) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 395/2017 datado de 06/11/2017 e com término de vigência em 06/04/2018, 
ao Primeiro Aditivo datado de 04/04/2018 e com término de vigência em 07/09/2018, ao Segundo 
Aditivo com vigência até 08/02/2019, ao Terceiro Aditivo com vigência até 09/07/2019, ao Quarto 
Aditivo de Prazo com vigência até 10/12/2019, ao Quinto Aditivo de Prazo vigente até 11/05/2020 
e ao Sexto Aditivo de Prazo com vigência até 12/10/2020,  e ao oitavo aditivo de prazo com vigên-
cia até 13/03/2021 celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a execução dos serviços 
de Contratação de empresa do ramo pertinentepara a execução dos Serviços de Revestimento 
asfáltico, recapeamento asfáltico, pavimentação e drenagem em diversas ruas e vias urbanas do 
Município de Guarabira/PB, conforme contratos de Repasses 1025150-24/2015, 1031265-48/2016 
e 1025799-80/2015 respectivamente celebrado com a CEF / Governo Federal.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA – CNPJ: 09.323.098/0001-92- JOSÉ 
DE ARIMATEA ROCHA

JUSTIFICATIVA: Em razão dos procedimentos de reprogramação pelos quais passou este 
contrato, ficou prejudicada a conclusão do objeto no prazo inicialmente contratado.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 12/03/2021.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 13/08/2021 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

ADJUDICAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2021, que objetiva: Aquisição de 
Material de Limpeza e diversos para todas as secretárias do município, Secretaria de Educação, 
esporte e turismo, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e diversas 
secretarias do Município de Igaracy/PB; ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO ERMANO VIR-
GINIO DE SOUZA – ME - R$ 89.375,30; RUTHIELLY DANTAS DA SILVA – ME - R$ 59.155,25.

Igaracy - PB, 12 de Abril de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

 Pregoeiro Oficial
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2021, que objetiva: Aquisição de Material 
de Limpeza e diversos para todas as secretárias do município, Secretaria de Educação, esporte e 
turismo, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e diversas secretarias 
do Município de Igaracy/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA – ME - R$ 89.375,30; RUTHIELLY DANTAS DA 
SILVA – ME - R$ 59.155,25.

Igaracy - PB, 12 de Abril de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento de Propostas do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021, com o Aquisição de Medicamentos Injetável destinados a 
Unidade Mista de Saúde e SAMU. Conforme especificação do edital. Sendo classificadas e HABI-
LITADAS as empresas: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - Valor: 
R$ 51.820,62(Cinquenta e um mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e dois centavos; FARMA-
GUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES - Valor: 
R$ 7.158,67(Sete mil, cento cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos); JOSE NERGINO 
SOBREIRA - Valor: R$ 11.416,00(Onze mil, quatrocentos dezesseis reais).

Igaracy - PB, 09 de Abril de 2021.
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços especializado de ultrassonografia, em pacientes carentes 
encaminhado pela secretaria de Saúde do Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - R$ 59.200,00.

Igaracy - PB, 12 de Abril de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA - Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços especializado de ultrassonografia, em pacientes 
carentes encaminhado pela secretaria de Saúde do Município; ADJUDICO o seu objeto a: GEORGIA 
DE AGUIAR FEITOSA LIMA - R$ 59.200,00.

Igaracy - PB, 12 de Abril de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE EDITAL

Leilão n.º 00001/2021
  O MUNICÍPIO DE IGARACY/PB torna público para conhecimento dos interessados nos termos 

da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão online e presencial 
(simultâneos) de bens móveis inservíveis, nº 00001/2021 do tipo maior lance, que será realizado 
pelo Leiloeiro Oficial o Senhor José Gonçalves Abrantes Filho, JUCEP N.º 011/2015. O leilão será 
realizado no dia 29/04/2021 às 09:00 horas na Prefeitura Municipal. Maiores informações estarão 
disponíveis na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal, com o Leiloeiro Oficial (83) 
99828-7888 ou no site: www.abrantesleiloes.com, http://www.igaracy.pb.gov.br; e www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy/PB, 12 de Abril de 2021.
JOSÉ CERNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CARTA DE NOTIFICAÇÃO  Nº.  01/2021                        

Ibiara/PB, 22 de março de 2021.            
Sra. ROSELI DA SILVA DANTAS
Sócia da Empresa MERCADINHO MD ROSELI DA SILVA DANTAS MEI
Sede na Rua Santo Antônio, nº 76, Centro, CEP: 58.780-000, Itaporanga/PB 
Prezada Senhora,
A Prefeitura Municipal de Ibiara/PB, representada pelo Prefeito Constitucional Francisco Nenivaldo 

de Sousa, vem por meio desta, e nos termos da Lei n.º 8.666/93, NOTIFICAR Vossa Senhoria para 
que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento desta (pessoal ou 
por “A.R”), apresente a DOCUMENTAÇÃO CORRIGIDA OU PRESTE ESCLARECIMENTOS, haja 
vista que as declarações de serviço de autenticação digital apresentadas estão em nome de outra 
empresa, qual seja, “Ivanilto da Costa Vieira – ME”. Na oportunidade, emerge frisar que a falta desta 
impossibilita o andamento do processo, de forma que caso não seja apresentado os documentos 
acima em tempo hábil, serão adotadas todas as medidas de direito.

Atenciosamente, 
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Substituto, vem por meio deste 

tornar público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Pre-
ços e Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00005/2021 com o seu objeto para aquisição 
de gêneros alimentícios, conforme edital. Com a licitante classificada em todas as fases deste 
certame, a empresa MARIA FERREIRA DE SOUSA MERCEARIA EPP, cadastrada no CNPJ nº 
03.108.142/0001-65,  vencedora com o valor  global de R$ 576.609,00 (quinhentos e setenta e 
seis mil, seiscentos e nove reais).

Ibiara - PB, 07 de Abril de 2021.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA

AVISO DE PREGÃO FRACASSADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

O Instituto de Previdência do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira comunica 
que o Pregão Eletrônico nº 003/2021 tendo como objeto: Manutenção, instalação e desinstalação 
de aparelhos de ares condicionados, realizado no dia 05/04/2021, as 09:00h, foi fracassado devido 
aos valores apresentados pelas empresas participantes estarem acima do valor de referência. 

Isabella Duarte Gouvêa
Pregoeira – IPM/JP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE ADIAMENTO
CHAMADA PÚBLICA N. º 09001/2021 PROCESSO ADM. Nº. 2020/097164

CHAVE CGM: JPIQ-LP4I-1G8M-OH2R
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural (ANEXO I), para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Presidente 

da Comissão Setorial de Licitação, torna público aos interessados o adiamento da sessão da 
CHAMADA PÚBLICA nº 09001/2021, agendada para o dia 13/04/2021, às 09h, no Auditório do 
Centro Administrativo Municipal, por razões de interesse público, tendo em vista a necessidade de 
readequação do edital antes publicizado. Nova data será definida e publicada por meio de novo 
aviso, em obediência à legislação de regência.  

João Pessoa, 12 de abril de 2021.
Anatilde Eleonore Teixeira Travassos

Presidente da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: WTPE-E2XX-GG4E-1W8Z

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09006/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/014751
CHAVE LICITAÇÕES – E Nº: 866237

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira, consi-
derando o cumprimento do prazo legal, em observância ao disposto na Lei 10.024/19, torna público 
que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá através do site 
www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.licitacoes-e.
com.br, a partir do dia 13/04/2021, às 10h00. A abertura das propostas foi redesignada para o dia 
27/04/2021, às 10h00. A cópia do edital pode ser obtida pelos sites www.licitacoes-e.com.br e http://
transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 13 de abril de 2021.

João Pessoa, 12 de abril de 2021.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09001/2021
PROCESSO Nº 2021/021300

Objeto: Pagamento de anuidade da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
(UNDIME/PB) do exercício de 2021.

Com base nas informações constantes do Processo nº. 2021/021300, referente à Inexigibilidade 
de Licitação nº. 09001/2021, bem como no Parecer emitido pela douta Procuradoria Setorial/SEDEC, 
ACOLHO O RELATÓRIO e RATIFICO a Inexigibilidade nº. 09001/2021, com fulcro no art. 25, caput, 
da Lei de Licitações, referente ao pagamento da anuidade/2021 da União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação da Paraíba – UNDIME/PB, inscrita sob o CNPJ nº. 00.947.659/0001-50, 
com o valor global de R$ 8.691,00 (Oito mil, seiscentos e noventa e um reais). 

Publique-se e Cumpra-se.
João Pessoa, 12 de abril de 2021.

Maria América Assis de Castro
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 23.071/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.025/2020
DATA DE ABERTURA: 27/04/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL –IV.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da sua Pregoeira, Sra. Bruna da Silva 

Cartaxo torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, sob o número 
da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com 
a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, 
no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recursos: ORDINÁRIOS/
SUS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 12 de Abril de 2021.
Bruna da Silva Cartaxo

Pregoeira da CSL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº. 06.644/2021 INEXIGIBILIDADE 

Nº 10.009/2021CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº. 10.009/2021
Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES EM ANESTESIOLOGIA E 
TERAPIA INTENSIVA – UTI/COVID, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE.

Com base nas informações constantes no Processo nº.06.644/2021, referente à Inexigibilidade 
nº 10.009/2021-Chamamento Público nº.10.009/2021, com base no Relatório Conclusivo emitido 
pela Comissão Setorial de Licitação e Assessoria Jurídica e ratificado pelo Parecer Técnico da 
Diretoria da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da SMS, e em cumprimento aos termos do 
Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO e ADJUDICO o objeto 
em favor da empresa: COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA – COOPANEST 
-PB,inscrita no CNPJ sob o nº.35.491.356/0001-50, perfazendo o valor total de R$ 2.592.000,00 (Dois 
milhões, quinhentos e noventa e dois mil reais), sendo que o valor estimado de R$ 1.944.000,00(Um 
milhão novecentos e quarenta e quatro mil reais) se refere aos serviços em referência de médicos 
especializados, em regime de plantão na área de Assistência em Anestesiologia, prestado pela 
referida empresa e fundamentada nos Arts.37, 196 e 197 da Constituição Federal, no Art. 24 da Lei 
nº 8.080/90 e no Art. 25, caput, da Lei 8.666/93, em consequência, fica convocada a proponente 
para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal.

João Pessoa, 12 de Abril de 2021.
FÁBIO ANTONIO DA ROCHA SOUZA

Secretário de Saúde do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 11.430/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.033/2020

DATA DE ABERTURA: 28/04/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
CHAVE CGM: M6VL-BC8K-R95T-59GB.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CONCENTRA-

DORES DE OXIGÊNIO, CILINDRO DE OXIGÊNIO E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sra. Franciny 

do Nascimento Leal torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de 
Recursos: ORDINÁRIOS, SUS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 
9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 12 de Abril de 2021. 
Franciny do Nascimento Leal

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO N.º 04.852/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 10.014/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE.

Com base nas informações constantes no Processo nº. 04.852/2021, referente à Dispensa de 
Licitação n°. 10.014/2021, embasado nos Pareceres da Assessoria Jurídica, Setor de Transporte 
e no Relatório da Comissão Setorial de Licitação, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, 
inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO E ADJUDICO o procedimento ora 
escolhido e o objeto em favor da empresa: SANTOS & FERNANDES EIRELI, inscrito sob o nº. 
CNPJ: 02.909.308/0001-80, item 01, no valor total de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta 
mil reais), para aquisição do objeto em referência, com base no Art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 
e suas alterações, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento 
de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal.

João Pessoa, 12 de Abril de 2021.
Fábio Antônio da Rocha Souza

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00007/2021

A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00007/2021, cujo objeto é a aquisição 
de materiais de expediente, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município 
de Juarez Távora.

EMPRESAS VENCEDORAS: MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO – ME – itens: 01,03,04
,05,06,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28, 29, 30,

31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,66,67,69,73,78,79,8
0,82,87,88,89,90,92,93,95,96,98,99,101 e 107, no valor total de R$ 141.544,45 (Cento e quarenta 
e um mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos); JOÃO BATISTA DA 
ROCHA RIBEIRO – ME – itens: 02,64,68,86,100,102 e 108, no valor total de R$ 4.066,50 (Quatro 
mil sessenta e seis reais e cinquenta centavos); e PAPELARIA ROCHA LTDA – itens: 07,22,23,39,4
5,46,47,48,49,50,51,54,65,70,71,72,74,75,76,77,81,83,84,85,91,94,97,103,104,105 e 106, no valor 
total de R$ 11.234,70 (Onze mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta centavos).

 Juarez Távora, 9 de abril de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 018/2021
Pregão Eletrônico – SRP nº 002/2021.

A Prefeitura Municipal de Logradouro – PB, comunica aos interessados que realizará o Pregão 
Eletrônico – SRP nº 002/2021 em 27/04/2021 às 08h30min. Objeto: Registro de Preços para eventual 
aquisição de materiais de uso odontológico, destinados aos usuários da rede municipal de saúde, 
pelo período de 12 (doze) meses. O edital encontra-se a disposição no site www.portaldecompras-
publicas.com.br. e www.tce.pb.gov.br. MAIORES INFORMAÇÕES: Sala da CPL, na Av. Francisco 
Gomes, 06, Centro, Logradouro – PB, no horário das 08:00 às 13:00 horas ou através do e-mail: 
logradourolicitacoes@gmail.com.

Logradouro – PB, 12 de abril de 2021.
José Marinaldo da Cruz

- Prefeito Constitucional -

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 019/2021
Pregão Eletrônico – SRP nº 003/2021.

A Prefeitura Municipal de Logradouro – PB, comunica aos interessados que realizará o Pregão 
Eletrônico – SRP nº 003/2021 em 28/04/2021 às 09h00min. Objeto: Registro de Preços para eventual 
aquisição de material médico hospitalar, para atender as necessidades da secretaria municipal de 
saúde, pelo período de 12 (doze) meses. O edital encontra-se a disposição no site www.portalde-
compraspublicas.com.br. e www.tce.pb.gov.br. MAIORES INFORMAÇÕES: Sala da CPL, na Av. 
Francisco Gomes, 06, Centro, Logradouro – PB, no horário das 08:00 às 13:00 horas ou através 
do e-mail: logradourolicitacoes@gmail.com.

Logradouro – PB, 12 de abril de 2021.
José Marinaldo da Cruz

- Prefeito Constitucional -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

- Pregão Eletrônico SRP nº 003/2021 -
O Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro – PB, comunica aos interessados que realizará 

o Pregão Eletrônico SRP nº 003/2021 em 27/04/2021 às 09h30min. Objeto: Registro de Preços para 
eventual aquisição de materiais de uso odontológico, destinados aos usuários da rede municipal 
de saúde, pelo período de 12 (doze) meses. O edital encontra-se a disposição no site www.portal-
decompraspublicas.com.br e www.tce.pb.gov.br. Outras informações: Sala da CPL, na Rua Alfredo 
Chaves, S/N – Centro, Lagoa de Dentro - PB, no horário das 08:00 às 13:00 horas ou através do 
e-mail: licitacao@lagoadedentro.pb.gov.br.

Lagoa de Dentro – PB, 12 de abril de 2021.
Erica Andrade Paula da Silva

- Gestora do FMS -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021

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 26 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
TRANSPORTADORES AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA) PARA FRETAMENTO DE VEICULOS 
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES 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; www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 12 de Abril de 2021.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

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 10:00 horas do dia 26 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
TRANSPORTADORES AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA) PARA FRETAMENTO DE VEICULOS 
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES 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; www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 12 de Abril de 2021
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

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 11:30 horas do dia 26 de Abril 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE TRANSPORTADORES AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA) PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS 
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES 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; www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 12 de Abril de 2021
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 09h30min do dia 23 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de carnes, frango, 
frios e outros, destinados ao atendimento de diversas secretarias e Fundo Municipal de Saúde 
no exercício 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 04/2013. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Mulungu - PB, 09 de Abril de 2021
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021 

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 11h00min do dia 23 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Frutas, Hor-
taliças e Verduras, destinadas ao atendimento de diversos setores da Administração até dezembro 
de 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº. 04/2013. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Mulungu - PB, 09 de Abril de 2021
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Antônio Mariz89 - Centro - Matinhas - PB, às 13:00 horas do dia 27 de abril de 2021, por 
meio do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, visando formar REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
COBUSTIVEIS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas; e ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, alterada. Informações: no horário das 
12:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 36371001. E-mail: 
cpl.matinhas@gmail.com. Edital:/https://tce.pb.gov.br/; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Matinhas - PB, 12 de abril de 2021
GLERYSTON MAXWELL MARQUES DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Antônio Mariz89 - Centro - Matinhas - PB, às 15:30 horas do dia 27 de abril de 2021, por 
meio do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, visando formar REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
KITS MONTADOS CONTENDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas; e ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, 
alterada. Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 36371001. E-mail: cpl.matinhas@gmail.com. Edital:/https://tce.pb.gov.br/; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Matinhas - PB, 12 de abril de 2021
GLERYSTON MAXWELL MARQUES DE FARIAS

Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Antônio Mariz89 - Centro - Matinhas - PB, às 13:00 horas do dia 27 de abril de 2021, por 
meio do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, visando formar REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
COBUSTIVEIS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas; e ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, alterada. Informações: no horário das 
12:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 36371001. E-mail: 
cpl.matinhas@gmail.com. Edital:/https://tce.pb.gov.br/; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Matinhas - PB, 12 de abril de 2021
GLERYSTON MAXWELL MARQUES DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública 
Nº. 001/2021

A Prefeitura Municipal de Matinhas – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que estará realizando às 14h00min no dia 06 de maio de 
2021, a abertura do edital de Chamada Pública nº 001/2021, 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. O Edital pode ser obtido 
na sede da Prefeitura de Matinhas, situada à Avenida Antônio Mariz 89 - Centro - Matinhas - PB 
ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através do e-mail: cpl.matinhas@gmail.com

Matinhas, 07 de abril de 2021.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Governador Antônio Mariz, 144 – Centro- Matinhas - PB, às 13h00min horas do dia 26 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE 
CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, ESPECIALIDADE NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3637-1000. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Governador Antônio Mariz, 144 – Centro - Matinhas - PB, às 14h30min horas do dia 26 de Abril 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3637-1000. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Matinhas - PB, 12 de Abril de 2021.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Governador Antônio Mariz, 144 – Centro - Matinhas - PB, às 14h30min horas do dia 26 de Abril 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3637-1000. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Matinhas - PB, 12 de Abril de 2021.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAÍRA 
PREFEITURA MUNICIPAL

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021

A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a REPUBLICAÇÃO do aviso da licitação 
sob modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais médicos 
para a Prefeitura Municipal de Manaíra/PB. Dessa forma a Data e horário do recebimento das 
propostas: até às 09:45hs do dia 23/04/2021. Data e horário do início da disputa: 10:00hs/min do 
dia 23/04/2021, publicado no, DOE/PB e JORNAL A UNIÃO, em 10/04/2021, ficam Alteradas para: 
Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:45 hs/min do dia 27/04/2021. Data e horário 
do início da disputa: 10:00 horas do dia 27/04/2021.  LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.
portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra – PB, 12 de Abril de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 00007/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (EPI´S) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA 

PANDEMIA DA COVID 19 DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA/PB.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB.
CONTRATADO(S): JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 

07.187.827/0001-03. End: Rua Osvaldo de Godoy Lima, n°311/AABB Serra Talhada-PE.
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso IV, da lei 8.666/93 e alterações posteriores.
VALOR GLOBAL: R$ 71.623,00 (setenta e um mil, seiscentos e vinte e três reais), RATIFICO o 

processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.
Manaíra - PB, 07 de Abril de 2021.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 30701/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00007/2021
OBJETO: Aquisição de materiais (EPI´S) destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID 

19 do Município de Manaíra/PB
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB.
DOTAÇÃO: 20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 122 1008 2081 Enfrentamento da 

Emergência COVID-19 -  Elemento de Despesa: 3390.30 99 Material de Consumo.
CONTRATADO(S): JJ DISTIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ n° 07.187.827/0001-03
VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do contrato.
VALOR GLOBAL: R$ 71.623,00 (setenta e um mil, seiscentos e vinte e três reais)

       Manaíra-PB, 07 de Abril de 2021.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional

Prefeitura Municipal de Olho D’água
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

Pregão Presencial n.º. 00006/2021
Objeto Aquisição de materiais de expediente destinados a todas as secretarias do município 

de Olho D’água-PB.
Vencedoras: JOANA DARC COSTA AFREU – ME com o valor global de R$ 52.535,00 (cinquenta 

e dois  mil e quinhentos e trinta e cinco reais), LUCIEUDO MARIA DA SILVA-ME com o valor global 
de R$ 144.750,70 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais e setenta centavos), 
NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR-MEI com o valor global de R$ 52.325,00 (cinquenta e 
dois mil  e trezentos e vinte e cinco reais) e EDJANE MARIA ALVES BATISTA-ME classificou com o 
valor global de R$ 22.935,00 (vinte e dois mil e novecentos e trinta e cinco reais).

ADJUDICAÇÃO: encerrada a fase de interposição de recurso e não havendo mais questiona-
mentos, o pregoeiro adjudica o objeto das empresas supra mencionadas.  

Olho D’água-PB, 12 de Abril de 2021
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS

pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial 
N.º. 00006/2021

Objeto: Aquisição de materiais de expediente destinados a todas as secretarias do município 
de Olho D’água-PB.

Vencedoras: JOANA DARC COSTA AFREU – ME com o valor global de R$ 52.535,00 (cinquenta 
e dois  mil e quinhentos e trinta e cinco reais), LUCIEUDO MARIA DA SILVA-ME com o valor 
global de R$ 144.750,70 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais e setenta 
centavos), NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR-MEI com o valor global de R$ 52.325,00 
(cinquenta e dois mil  e trezentos e vinte e cinco reais) e EDJANE MARIA ALVES BATISTA-ME 
classificou com o valor global de R$ 22.935,00 (vinte e dois mil e novecentos e trinta e cinco reais).

Resolve: Adjudicar e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 10.520/2002. 
Estando convocada para assinar termo contratual.  

Olho D’água-PB, 12 de Abril de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 10:30 horas do dia 27 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de material de expediente. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; 
Decreto Federal nº 7.892/13; 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: (83) 33841247. E-mail: licitapocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 12 de Abril de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 10003/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 10003/2021, para o dia 16 

de abril de 2021 às 10:00 horas, em face dos feriados e modificação do Edital, no mesmo local 
inicialmente divulgado: Avenida Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 33841247. 
E-mail: licitapocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 08 de abril de 2021.
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00015/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de alimentos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto 
Federal nº 7.892/13; 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 supra-
citado. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 12 de Abril de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico 
N.º. 00021/2021

Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de locação de horas de trator de 
pneus 4x4, com grade Aradora de 12 a 14 discos para corte de terra na zona rural do município 
de Piancó-PB.

Vencedoras: BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO-ME – CNPJ nº 28.676.712/0001-
44, com o valor global de R$ 29.385,00 (vinte e nove mil e trezentos e oitenta e cinco reais).

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 12 de Abril de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
AVISO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE
Nº 00030/2021.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA:ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA; CNPJ 

sob o nº 40.118.607/0001-95.
OBJETIVO:Contratação de Serviços Advocatícios e Consultoria Jurídica para os Conselhos 

Municipais de Educação do Município de Piancó-PB.
VALOR MENSAL: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 
VALOR GLOBAL: R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais).

Piancó-PB, em 12 de abril de 2021.
Ratifico o presente processo nos termos da lei.

Daniel Galdino De Araújo Pereira-Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidade
n° 00030/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA:ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA; CNPJ 

sob o nº 40.118.607/0001-95.
OBJETO:Contratação de Serviços Advocatícios e Consultoria Jurídica para os Conselhos 

Municipais de Educação do Município de Piancó-PB.
VALOR MENSAL: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 
VALOR GLOBAL: R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais).

Piancó-PB, em 12 de abril de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato

Pregão Eletrônico nº 00020/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: DANIEL SILVA DE MESQUITA -MEI - CNPJ 29.165.918/0001-72
Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção e instalação de 

equipamentos elétricos e conserto de energia de baixa tenção e equipamentos de iluminação 
da Prefeitura de Piancó-PB.

Valor global:R$ 44.010,00 (quarenta e quatro mil e dez reais).
Piancó-PB, 12 de Abirl de 2021

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato
Pregão Eletrônico 

nº 00021/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO-ME, CNPJ Nº 28.676.712/0001-44
Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de locação de horas de trator de 

pneus 4x4, com grade Aradora de 12 a 14 discos para corte de terra na zona rural do município 
de Piancó-PB.

Valor global:R$ 29.385,00 (vinte e nove mil e trezentos e oitenta e cinco reais)
Piancó-PB, 12 de Abirl de 2021

Daniel Galdino de Araújo Pereira 
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00012/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 08:30 horas do dia 26 de Abril 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
PARA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DA SAÚDE. 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 004/13; 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) 3390–1110. E-mail: cplpmprata@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 12 de Abril de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contração de empresa especializada 
para a realização de exames laboratoriais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 004/13; 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) 3390–1110. E-mail: 
cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 12 de Abril de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00014/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 08:30 horas do dia 27 de Abril 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM. 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 004/13; 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) 3390–1110. E-mail: 
cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 12 de Abril de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 13 de abril de 2021         28
Publicidade



UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 13 de abril de 2021  29
Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 10:30 horas do dia 27 de Abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 004/13; 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) 3390–1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 12 de Abril de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM 
ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO/PB, CONFOR-
ME DESCRITO E ESPECIFICADO NO EDITAL E SEUS ANEXOS. ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.  A 
LICITAÇÃO QUE SERIA REALIZADA NO DIA 21/04/2021, DEVIDO AO FERIADO, OCORRERÁ NO 
DIA 22/04/2021, NOS MESMOS HORÁRIOS PREESTABELECIDOS. O EDITAL E SEUS ANEXOS 
PODERÃO SER OBTIDOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: WWW.PORTALDECOMPRASPU-
BLICAS.COM.BR E  HTTP://WWW.PEDRASDEFOGO.PB.GOV.BR/.  DEMAIS INFORMAÇÕES 
PELO TELEFONE (81) 3635-1081. 

PEDRAS DE FOGO/PB, 12 DE ABRIL DE 2021.
MAURO CESAR LEITE SIQUEIRA

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 09h00min do dia 26 de Abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de Peças 
Automotivas destinadas a manutenções corretivas e preventivas, da Frota de Veículos e Máquinas 
pertencentes e/ou locados a esta Edilidade. 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 004/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no ende-
reço supracitado. Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 12 de Abril de 2021.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 13h00min do dia 26 de Abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de horas de ser-
viços de manutenção preventiva e corretiva e recuperação de Veículos e Máquinas pertencentes 
e/ou locados a esta Edilidade. 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 004/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 12 de Abril de 2021.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 14h30min do dia 26 de Abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 02 (dois) veículos 
tipo passeio, 0 km, para melhor atendimento da Secretaria de Saúde, deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/10; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35021102. 
Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 12 de Abril de 2021.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

COMUNICADO – ANALISE DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis diversos, destinados a esta Prefeitura. RECURSO 
ADMINISTRATIVO DE FORMA INTEMPESTIVO INTERPOSTO: empresa ALVES E SOUSA CO-
MERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, contra o resultado do Credenciamento do Pregão Presencial 
n.°00001/2021. O Pregoeiro, comunica que, após análise do recurso administrativo, apresentado 
de forma intempestiva, foi dado o seguinte resultado – RECURSO NÃO ADMITIDO, por decadência 
do direito de recorrer, na forma do artigo 4º da Lei 10.520/2002. Maiores informações e vistas ao 
processo, poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, na sede da Prefeitura no 
horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis. 

Pilõezinhos – PB, 09 de abril de 2021.
Josenildo Silva de Oliveira

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos diversos, para melhor 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pilõezinhos - PB, 12 de Abril de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2021, que objetiva: Aquisição de medica-
mentos destinados a farmácia básica; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - R$ 19.200,00; 
A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 22.940,00; 
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 18.342,00; EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 70.750,00; STOCK MED PRODUTOS MEDICO–HOSPITALARES LTDA. - R$ 38.960,00.

Passagem - PB, 09 de Abril de 2021
JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00005/2021. OBJETO: Aquisição de medicamentos destina-

dos a farmácia básica. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 
(cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: 3med 
Distribuidora de Medicamentos Ltda. - CNPJ 29.043.834/0001-66. a Costa Comercio Atacadista 
de Produtos Farmaceuticos Ltda - CNPJ 02.977.362/0001-62. CirurgicaMontebello Ltda - CNPJ 
08.674.752/0001-40. Euromed Comercio de Medicamentos Ltda - CNPJ 27.985.664/0001-03. Stock 
Med Produtos Medico-hospitalares Ltda. - CNPJ 06.106.005/0001-80. INFORMAÇÕES: na sede 
da CPL, Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Sala da Comissão de Licitações - Passagem - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 34783001.

Passagem - PB, 12 de Abril de 2021
JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA

Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE ENVELOPES 

PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2021
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca através de Pregoeiro convoca os licitantes: AUTO 

CENTER BOM SUCESSO-ME, HERCULANO PEREIRA SOBRINHO -ME, CICERO RODRIGUES 
DA SILVA -ME e ERIVAM IDELFONSO-ME , para reunião de abertura dos envelopes de proposta 
de preços e envelopes de  habilitação do Pregão Presencial nº 00020/2021, que se realizará as 
10:30 do dia 26.04.2021. O não comparecimento de todos os licitantes, de parte dos licitantes ou 
de nenhum dos licitantes a comissão abrira os envelopes e publicara o resultado.

Pedra Branca-PB, 12 de abril de 2021.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Presidente  da CPL

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 00024/2021
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00024/2021, tipo 

menor preços por item, com objeto, Aquisição de pneus e câmara de ar. Abertura dia 26/04/2021 às 
08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.
pedrabranca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@
gmail.com.

Pedra Branca - PB, 12 de abril de 2021
Severino Luiz de Caldas 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
28 de Janeiro, 15, Centro - CEP: 58.115-000 - Puxinanã – PB, devidamente inscrita no CNPJ do MF 
sob o nº 24.223.752/0001-80, às 09h00min horas do dia 26 de Abril de 2021, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 
CONTÁBIL, ESPECIALIDADE NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3380-1174. Edital: 
www.tce.pb.gov.br. 

Puxinanã - PB, 12 de Abril de 2021.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida 28 de Janeiro, 15, Centro - CEP: 58.115-000 - Puxinanã – PB, devidamente inscrita no 
CNPJ do MF sob o nº 24.223.752/0001-80, às 10h30min horas do dia 26 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
PARA A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
CASA LEGISLATIVA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3380-1174. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Puxinanã - PB, 12 de Abril de 2021.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA – PB
AVISO DE CONTINUIDADE

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 009/2021 SRP

A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e CONVOCA aos interessados para continuidade do certame abaixo descrito PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 009/2021 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é  o sistema de registro de 
preços para aquisição de eventual Cesta Básica destinadas a Doação para as Famílias Carentes 
do Município. Data: 15/04/2021 às 10h00min (Horário Local). 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 cml.puxinana@gmail.com.

Puxinanã, 12 de abril de 2021.
GISLEY MORAIS SOUTO

 Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida 28 de Janeiro, 15, Centro - CEP: 58.115-000 - Puxinanã – PB, devidamente inscrita no 
CNPJ do MF sob o nº 24.223.752/0001-80, às 10h30min horas do dia 26 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
PARA A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
CASA LEGISLATIVA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3380-1174. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Puxinanã - PB, 12 de Abril de 2021.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONCLUSÃO 

DO PARQUE DE VAQUEJADA NESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00004/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00061/2019 - Natal José 
Barbosa da Silva Eireli - 5º Aditivo - prorroga o prazo por mais 180 dias. ASSINATURA: 09.04.21

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RICHÃO DO BACAMARTE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Senador Cabral 397 - Centro – Riachão do Bacamarte - PB, por meio do site
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 

menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos, mediante solicitação e 
entrega parcelada, em atendimento as demandas operacionais da Secretaria Municipal de Educação 
deste Município. Abertura da sessão publica: 10:00 horas do dia 30 de Abril de 2021. Início da fase 
de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.. E-mail: 
cplriachaobacamarte@gmail.com. Edital: http://riachaodobacamarte.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br

Riachão do Bacamarte - PB, 12 de Abril de 2021
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RICHÃO DO BACAMARTE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Senador Cabral 397 - Centro – Riachão do Bacamarte - PB, por meio do site
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 

menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos, mediante solicitação e 
entrega parcelada, em atendimento as demandas operacionais da Secretaria Municipal de Educação 
deste Município. Abertura da sessão publica: 10:00 horas do dia 30 de Abril de 2021. Início da fase 
de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.. E-mail: 
cplriachaobacamarte@gmail.com. Edital: http://riachaodobacamarte.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br

Riachão do Bacamarte - PB, 12 de Abril de 2021
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

RESULTADO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00015/2021
O pregoeiro Oficial da Prefeitura de Remígio – PB, TORNA PÚBLICO que, após dar conhecimento 

ao recurso Administrativo interposto pela empresa AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
30.712.427/0001-83, decidiu, conhecê-lo e julgá-lo IMPROCEDENTEo recurso, face ao parecer 
técnico da contabilidade, permanecendo inabilitada. Os autos do processo encontram-se com vista 
franqueada aos interessados, na sala da CPL.Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

REMÍGIO - PB, 12 de Abril de 2021.
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

 Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 26 de abril 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo maior desconto, para: AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS, SIMILARES (TABELA ABC FARMA), LEITES, 
SUPLEMENTOS E FRALDAS POR DEMANDA JUDICIAL, MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA-
LARES DIVERSOS, DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA-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 0037 /05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: CPLSANTAHELENA.
PB@GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 12de abril de 2021
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 10:00 horas do dia 26 de abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E 
INSUMOS LABORATÓRIAS DIVERSOS, DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER 
AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA-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 0037 /05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: 
CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 12de abril de 2021
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 27 de abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E 
INSUMOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER 
AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA-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 0037 /05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: 
CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 12de abril de 2021
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 27 de abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAS E 
INSUMOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER 
AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA-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 0037 /05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: 
CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 12de abril de 2021
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 

Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através do seu agente de contratação e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 04de 
maiode 2021, licitação modalidade Camada Publica, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN-
TÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO 
AO PNAE E PNAC. 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 0037/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail:cplsantahelena.pb@gmail.com, http://santahelena.pb.gov.br/. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 12 de Abril de 2021
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Agente de Contratação 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 28de Abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE 
LIMPEZA, DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETÁRIAS 
DESTE MUNICIPIO. 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 0037/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail:cplsantahelena.pb@gmail.com, http://santahelena.pb.gov.br/. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 12 de Abril de 2021
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JURIDICA DE SERVIÇOS 

JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, ORIENTAÇÃO EM LICITAÇÕES, ELABORAÇÃO DE CONTRA-
TOS, PARECERES, RECOMENDAÇÕES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, ADMINISTRATIVOS, 
INTERPOSIÇÕES DE AÇÕES JUDICIAIS REFERENTES A RECISÕES DE CONTRATUAIS E 
DEMAIS ASSUINTOS ADMINISTRATIVOS COM REGRAMENTO LEGAL. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Santa Helena: 20.100 GABINETE DO PREFEITO 04 122 0010 2002 MANUTENÇÃO E ADM DAS 
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Santa Helena e: CT Nº 00011/2021 - 12.04.21 - FRANCISCO MESSIAS 
DA SILVA JUNIOR - R$ 36.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2021

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 IN00005/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JURIDICA 
DE SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, ORIENTAÇÃO EM LICITAÇÕES, ELABORA-
ÇÃO DE CONTRATOS, PARECERES, RECOMENDAÇÕES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, 
ADMINISTRATIVOS, INTERPOSIÇÕES DE AÇÕES JUDICIAIS REFERENTES A RECISÕES 
DE CONTRATUAIS E DEMAIS ASSUINTOS ADMINISTRATIVOS COM REGRAMENTO LEGAL; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO MESSIAS 
DA SILVA JUNIOR - R$ 36.000,00.

Santa Helena - PB, 01 de Abril de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, lici-
tação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de pneus 
e correlatos diversos, destinados aos veículos e Máquinas Pesadas deste Município. Abertura da 
sessão publica: 09:00 horas do dia 23 de Abril de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa 
mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. 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 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradesertaozinho-
pb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 09 de Abril de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, lici-
tação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de peças 
automotivas diversas, destinadas aos veículos e Máquinas Pesadas deste Município, conforme 
especificações no ANEXO I. Abertura da sessão publica: 09:00 horas do dia 26 de Abril de 2021. 
Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Bra-
sília - DF. 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 
10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 09 de Abril de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de testes rápidos para detecção do vírus: COVID–19, medida adotada para 

o enfrentamento da PANDEMIA neste município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos do Município de Sertãozinho: Dotação para aquisição de 
testes para covid 02.05.10.305.2018.2.065.3.3.90.30.00.00.00.00.1214 02.05.10.305.2018.2.065
.3.3.90.30.00.00.00.00.1211. VIGÊNCIA: até 09/07/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00048/2021 - 09.04.21 - M & R COMERCIO EIRELI - CNPJ 
17.290.835/0001-26 - R$ 28.000,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00003/2021

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 DP00003/2021, 
que objetiva: Aquisição de testes rápidos para detecção do vírus: COVID–19, medida adotada 
para o enfrentamento da PANDEMIA neste município; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: M & R COMERCIO EIRELI - R$ 28.000,00.

Sertãozinho - PB, 08 de Abril de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00003/2021. OBJETO: Aquisição de testes rápidos 

para detecção do vírus: COVID–19, medida adotada para o enfrentamento da PANDEMIA neste 
município. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações. AUTORI-
ZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saude. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 08/04/2021.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de construções diversos, destinados a Secretaria de 

Infraestrutura, demais secretarias e para doações à população comprovadamente carente, mediante 
requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo Setor 
Competente. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2021. DOTAÇÃO: Recursos do 
Município de Sertãozinho: Dotações vigentes apenas para o exercicio 2021 Material de consumo: 
02.02.04.122.1003.2006 3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.04.08.122.1003.2.013.3.3.90.30.00.00.00.0
0.1001 02.04.08.243.2013.2.050.8.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.05 10.122.1003.2.011.33.90.30.00.
00.00.00.1211 02 05.10.301.2018.2.060.3.3.90 30.00.00.00.00.1211 02.05.10.301 2018.2 050 3.3.90 
30.00.00.00.00.1214 02 06.12.361 1003.2.010.3.3.90 30.00.00.00.00.1111 02.06.12 361 2002.2.0
19.3.3.90.30.00.00.00.00.1111 02.06.12 361 2002.2.019.3.3.90.30 00.00.00.00.1123 02 06.12.361 
2002.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00.1125 02 07.04 122.1003.2.014.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02 08 
20.122.1003.2.007 3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.10.08.244 2012.2.045.3.3.90 30.00.00.00.00.1311 
OZ 10.08 244 2012.2.043.3.3.90 30.00.00.00.00.1311 02 10.08.244 2012.2.048.3.3.90.30.00.00.
00.00. 1311 02.11.04.122.1002.2.002 3.3.90.30.00.00.00.00.1001 Material, Bem ou Serviço para 
distribuição gratuita: 02.04.08.244.2011.2.041.3.3.90.32.00.00.00.00.1001. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho 
e: CT Nº 00049/2021 - 09.04.21 - TACIEL DA SILVA SANTOS - R$ 410.508,20.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 
nº 00003/2021, para o dia 28 de Abril de 2021 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB. Telefone: 
(083) 991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Site: https://bnc.
org.br/sistema/.

Sertãozinho - PB, 12 de Abril de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
RATIFICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGAO ELETRONICO 012/2021

MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA,CNPJ n 03.841.826/0001-71, vencedor de todos os itens 
com o valor de R$ 78.232,08(setenta e oito mil duzentos e trinta e dois reais e oito centavos)
ratificando o valor inicial do processo, passando o valor para o valor total de R$ 108.292,88(cento 
e oito mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos). Convoca-se o vencedor para 
assinatura do termo de contrato no prazo de 05(cinco) dias úteis após publicação, nos termos do art. 
64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. Em todos os dias úteis, das 08h00min 
ás 12h00min na sala de reuniões da CPL, da Prefeitura Municipal de Serra Grande, na Rua Vicente 
Leite Araújo, s/n, Centro, Serra Grande-PB

Serra Grande, PB 12 de abril de 2021.
VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
Pregão Presencial Nº 19/2021

AVISO DE RETIFICAÇÃO
O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 20 de 

Abril de 2021, ás 11:00 horas, na sala de reuniões na PREF. MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, 
Situada a Rua José Domingos de Oliveira, 55, São Francisco, procedimento licitatório na modali-
dade Pregão Presencial, objeto: Aquisição de (02) dois veículos automotor novo/zero quilômetro, 
conforme descrição em edital, a cargo do Gabinete, para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de São Francisco, conforme especificações constantes no Termo de Referência no Anexo 
I deste Edital. Onde lê-se (02) dois veículos, Leia-se (03) três veículos. O restante das informações, 
continuam as mesmas.

S. Francisco, 11 de abril de 2021.
FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS 

EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021 

A Comissão Permanente de Licitação do município de Santa Inês, através do seu Presidente, 
torna público aos interessados o Resultado do Julgamento de Proposta de Preços que objetiva: 
Contratação de empresa especializada para implantação em pavimentação (asfáltica) em vias 
públicas urbanas no município de Santa Inês-PB, conforme Contrato de Repasse nº 893293/2019. 
Considerações da Comissão: o licitante NIEMAIA CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 10.641.065/0001-
70, apresentou Proposta no aspecto formal com as exigências do edital, apresentando o valor 
correspondente a R$ 245.022,98 (duzentos e quarenta e cinco mil, vinte e dois reais e noventa e oito 
centavos). Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na 
Prefeitura Municipal, situada na Av. Vinte e Nove de Abril, 96 - Centro - Santa Inês - PB, no horário 
08:00 às 13:00hs dos dias úteis. 

Santa Inês, PB, 08 de abril de 2021.
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JUNIOR

Presidente da Comissão 
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EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 00002/2021 
A Comissão Permanente de Licitação do município de Santa Inês, através do seu Presidente, 

torna público aos interessados o Resultado do Julgamento de Proposta de Preços que objetiva 
Contratação de empresa especializada para Conclusão de Campo de Futebol no município de 
Santa Inês-PB, conforme Contrato de Repasse nº 823734/2015. Considerações da Comissão: o 
licitante Habilitado no certame LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - CNPJ: 
17.278.993/0001-60, apresentou Proposta no aspecto formal com as exigências do edital, apre-
sentando o valor correspondente a R$ 436.990,08 (quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e 
noventa reais e oito centavos).  Para encerrar a comissão de licitação informa aos interessados 
que a documentação está a disposição dos mesmos e que a partir da publicação da análise deste 
julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 
8.666/93. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na 
Prefeitura Municipal, situada na Av. Vinte e Nove de Abril, 96 - Centro - Santa Inês - PB, no horário 
08:00 às 13:00hs dos dias úteis. 

Santa Inês, PB, 09 de abril de 2021.
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JUNIOR

Presidente da Comissão

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00001/2021 
OBJETO: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10) destinados ao abas-

tecimento dos veículos pertencentes a todas as Secretarias do município de Santa Inês-PB. O 
PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas,  R E S 
O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00001/2021, que 
objetiva: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10) destinados ao abastecimento 
dos veículos pertencentes a todas as Secretarias do município de Santa Inês-PB; com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, a: Valdemiro Tavares de Lucena - CNPJ n° 
05.988.476/0001-04 - Valor: R$ 1.324.200,00.

 Santa Inês - PB, 26 de março de 2021. 
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Pregoeiro Oficial
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Autoridade Competente

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00001/2021 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, no uso de suas atribuições legais, R E S O L 

V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00001/2021, que 
objetiva: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10) destinados ao abasteci-
mento dos veículos pertencentes a todas as Secretarias do município de Santa Inês-PB; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) 
vencedor(es): Valdemiro Tavares de Lucena - CNPJ n° 05.988.476/0001-04 - Valor: R$ 1.324.200,00

 Santa Inês - PB, 07 de Abril de 2021.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito

AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO E RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Inês – PB, através do Presidente da Comissão de Licitação torna 
público a Retomada da licitação que se encontrava Suspensa - Tomada de Preços Nº 00003/2021, 
que tem como objeto: Contratação de empresa técnica especializada para processamento e 
destinação final adequada dos resíduos sólidos urbanos do Município de Santa Inês/PB. Tendo 
em vista a Impugnação interposta pela empresa ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS LTDA ME, CNPJ Nº 26.665.213/0001-26, a qual foi julgada PROCEDENTE conforme 
razões expostas na Resposta de Impugnação. Sendo assim Alterado o edital. Dessa forma a sessão 
de Abertura da referida licitação será realizada no dia 28 de Abril de 2021, ás 10:30hs/min. Maiores 
Informações Sala da Comissão Permanente de Licitação Av. 29 de abril, 96, Centro, Santa Inês – PB.

Santa Inês – PB, 12 de Abril de 2021.  
Raimundo Pereira S Júnior

Presidente da CPL/PMSI

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 26 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios 
Destinados ao Programa Cozinha Solidária. 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 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 12 de Abril de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 26 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa Especializada 
para a Realização de Exames por Imagem. 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 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 12 de Abril de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE GRUPOS 
FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS 
CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICUL-
TORES FAMILIARES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – PNAE. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e 
respectiva propositura até as 08:30 horas do dia 04 de Maio de 2021, na sala da referida comissão, 
sediada na Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Neste mesmo local, data e horário 
será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no or-
çamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 

Sumé - PB, 12 de Abril de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021

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: 26/04/2021 - HORÁRIO: 09:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 

019/2020, Lei Nº 8.666/1993, e subsidiárias.
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br.
Modo de Disputa: Aberto
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 

08:00 às 12:00hs, 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, 12 de abril de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021

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: 26/04/2021 - HORÁRIO: 09:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 

019/2020, Lei Nº 8.666/1993, e subsidiárias.
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br.
Modo de Disputa: Aberto
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 

08:00 às 12:00hs, 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, 12 de abril de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Área de Construção Civil para prestação de 

serviços de mão de obra (comuns a área de atuação) diversas, conforme discriminação no Instrumen-
to Convocatório. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos do 
Município de Tacima: Recursos Próprios do Município de Tacima: 08.000 SEC INFRAESTRUTURA 
E SERVIÇOS URBANOS 08000.15.452.1002.2048 MANTER ATIV DA SEC DE TRANSP OBRAS E 
SERV URBANOS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima 
e: CT Nº 00016/2021 - 08.04.21 - D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 505.052,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Pra-
ça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, por meio do site http://bnc.org.br/sistema/, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
DO TIPO HATCH, 0 KM; VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRI-
CANTE OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE, ANTES DE SEU REGISTRO DE EMPLACAMENTO 
E LICENCIAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Abertura da sessão publica: 09:00 horas do dia 30 de Abril de 2021. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. 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 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:30 as 11:30 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33781029/91765042 W. E-mail: 
prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; 
http://bnc.org.br/sistema/; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 12 de Abril de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

AVISO DE NOVA REUNIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL nº 06/2021. OBJETO: CON-

TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA 
ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TACIMA.. Após cumprimento dos pro-
cedimentos pertinentes da Sessãoanterior,  sido esta suspensa/paralisada, uma nova reunião está 
sendo marcada para se dá continuidade aos trabalhos, prevista para o dia e horário : 27/04/2021 AS 
9H00M, no Pátio da Escola Terlopedes Cruz, localizada naPraça Joao Ferreira da Silva, sn, Centro, 
Tacima - PB  . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço: Praça 
Joao Ferreira da Silva, 366, Centro,  Tacima - PB .

Telefone: (83) 991765042.
Email: prefeituradetacimapb@gmail.com

TACIMA- PB, 12/04/2021.
 SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira

Banco Santander (Brasil) S.A., CNPJ: 90.400.888/3206-43, torna público que requereu a SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Ambiental para Construção 
de uma Agência Bancária, situado à Rua Pastor José Alves de Oliveira, 673, Formosa, Cabedelo

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021
PROCESSO Nº 19.000.030019.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, destinado 
à FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA - FUNESC, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 27/04/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-00490-0
João Pessoa, 12 de abril de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001- 87

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO 2021

Ficam os senhores acionistas convocados, a se reunirem em assembleia geral ordinária, a 
ser realizada no dia 23/04/2021, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Feliciano 
Cirne n° 220, nesta Capital, para na forma do Artigo 17 do Estatuto Social, deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

Examinar, discutir e votar sobre o Relatório da Administração e de Sustentabilidade e Demons-
trações Contábeis acompanhadas do relatório emitido pelos Auditores Independentes, parecer do 
Conselho Fiscal e Manifestação do Conselho de Administração, referentes ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2020;

Destinação do lucro líquido do exercício 2020, conforme proposta da administração;
Eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia;
Outros assuntos de interesse dos acionistas.
Os documentos relativos à matéria a ser discutida encontram-se à disposição dos acionistas, na 

sede da Companhia, em conformidade com o artigo 135, §3º da Lei 6.404/1976.
João Pessoa, 08 de abril de 2021 

LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA 
Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – O Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do 
Estado da Paraíba/PB, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os Trabalhadores 

nas Indústrias Material Plásticos e Resina Sintética, com base territorial na cidade Campina Grande/
PB, para tomarem parte de uma importante Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 18 
de Abril de 2021, “Auditório Casa do Trabalhador”, sito, a Rua: Maximiniano Machado, 273 – José 
Pinheiro, na cidade de Campina Grande/PB, em 1ª (primeira) convocação para as 09h00min, com 
2/3 (dois terços) dos trabalhadores da categoria, e, não havendo quórum legal, a mesma será rea-
lizada em 2ª (segunda) convocação, para as 10h00min, com maioria simples dos presentes, para 
discutir e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital de Convocação, b) Auto-
rizar o Federação a Celebrar Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo, ou ainda instaurar 
Dissídio Coletivo de natureza econômica, com a correspondente classe patronal, c) Autorização 
da Assembleia Geral para efetuar desconto Taxa Confederativa, para custeio das assistências da 
Federação, apenas no mês de Maio de 2021, e d) Assuntos Diversos. João Pessoa/PB, 13 de abril 
de 2021. Thiago de Araújo Costa – PRESIDENTE.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

 TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
AVISO DE TERCEIRA SESSÃO

OBJETO: Contratação de empresa para serviço de reforma. A sessão pública para informação 
do julgamento das propostas de preço e demais procedimetnos será realizada no dia 14/04/2021, 
às 10:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Deputado Barreto Sobrinho, 168 - Tambiá - João 
Pessoa - PB, no horário das 12:00 Às 17:00 de segunda a quinta-feira e das 09:00 Às 13:00 na 
sexta-feira. Telefone: (083) 3221–6340. E-mail: cpldp@defensoria.pb.gov.br. 

João Pessoa - PB, 12 de Abril de 2021
JOÃO FRANCO DA COSTA FILHO

Presidente da Comissão

ACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 24.948.835/0001-36, torna público que 
REQUEREU a Secretaria Municipal do Meio Ambiente Pesca e Agricultura (SEMAPA – Cabedelo ), a 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, para EMPREENDIMENTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, localizado 
Na R. projetada, loteamento Intermares Qd.13, Lt.12, Intermares – Cabedelo/PB.

Perla Fernandes Barros, CPF: 024.680.114-06, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para Residência Uni-
familiar, situado na Rua Santa Cavalcanti, Quadra A Lote 10, s/n, CEP: 58101-572, Cabedelo/PB.

3R ENGENHARIA LTDA – CNPJ: Nº 10.898.590/0001-75, Torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia para a Construção da Sede da Empresa 3R 
Engenharia Ltda., situado a Rua Adalgisa Carneiro Cavalcanti, S/N – Cuiá - João Pessoa/PB.
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