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Inflação de março 
impactou todas as 
faixas de renda
Alta de 11,2% no preço dos combustíveis afetou o orçamento domiciliar de todos os 
brasileiros, sobretudo das famílias com rendas média e alta, aponta Ipea. Página 18

Agricultura familiar  Comunidades rurais da Paraíba continuam 
recebendo assistência técnica da Empaer de forma on-line. Página 3

Foto: Secom-PB

Paraibano 2021 
Depois de vários adiamentos, 
competição será aberta hoje 
com jogo entre Treze (foto) e 
Atlético, no Amigão. Página 21
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Na PB, 110 cidades estão em 
estado de calamidade pública

Metropolitano realiza primeira 
captação de órgãos deste ano

Habilitação Social: inscrições  
começam nesta quinta-feira

Ontem, ALPB deu aval para mais 45 prefeituras em dificuldade 
contratarem sem licitação e adiar compromissos. Página 13

Dois pacientes que aguardavam na fila de transplantes 
serão beneficiados com córneas captadas. Página 6

Programa, que atenderá população de baixa renda, incluindo 
entregadores, inscreve até o dia 10 de maio. Página 8

Economia

Música Novo disco de Nonato Luiz traz parceria 
com Dominguinhos e músicas de Gonzagão. Página 9

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

274.083

13.601.566

136.840.796

6.274

358.718

2.949.096
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

670.763

32.150.849

788.189.884

Foto: Tibico Brasil/Divulgação

Colunas

O nosso futebol, assim como em todo o 
Brasil, passa por momento difícil e não será 
surpresa nenhuma se algum clube desistir ou 
terminar a competição com garotos da base, 

como já se antecipou a Perilima.  Página 22

Geraldo varela

Apostar no público prateado vai requerer 
muita pesquisa, inovação e estratégia. Mas é um 

mercado que merece este investimento... um 
mercado que objetiva gerar US$ 15 trilhões no 
mundo, nos próximos anos.  Página 17

Georgina Luna

CPI da Covid Senado cria comissão para investigar 
governo Bolsonaro e repasses a estados. Página 4

Comércio varejista registra 
alta de 0,7% na Paraíba
Números divulgados pelo IBGE revelam o início do processo 
de recuperação do setor, aponta Fecomércio. Página 17

Paraíba

Cuide de si e
       do próximo

USE ÁLCOOL
EM GEL 70%

MANTENHA O
DISTANCIAMENTO

USE MÁSCARA

Últimas

Foto: Marcus Antonius

Sem vacinas, JP interrompe 
campanha contra covid

Políticas

Esportes Geral

Segundo a Prefeitura, 21 mil vacinados de outras localidades que “burlaram” a 
vacinação e atrasos do Ministério contribuíram para falta de imunizantes.  Página 5
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E eles voltaram, com suas caras de índios, de negros e 
brancos pobres, fazendo dos semáforos, portas de farmácias 
e entradas de supermercados seus locais de trabalho, e das 
marquises, seus dormitórios. Além dos meninos e meninas que 
sempre os acompanham, exibem agora improvisados letreiros, 
feitos de papelão, que seguram nas mãos ou penduram no pei-
to e que dizem mais ou menos assim: “Me ajude, estou com 
fome e desempregado”.

Houve um tempo, no Brasil - e não faz tanto tempo assim, é 
bom que se diga -, que eles sumiram de vista, experimentando 
uma inédita, mesmo que ainda precária, circunstância cidadã, 
que a bolsa governamental permitia, dando sentido prático e real 
ao projeto democrático. Haviam sido retirados do cenário rural, e 
já não figuravam mais na paisagem urbana. Ganhava o comércio, 
e a economia se robustecia com a nova classe consumidora.

Nos tempos atuais, o que se vislumbra no horizonte social que 
os desacertos do governo central, a recessão econômica e a pan-
demia do novo coronavírus turva e torna, a cada dia, mais indefi-
nido? O caos representado pela triplicação do número de pessoas 
que vivem abaixo da linha de pobreza. Cerca de 27 milhões de al-
mas, ou 12,8% da população brasileira, de acordo com o último 
levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O coronavírus e o governo central estão empurrando o 
Brasil para um atoleiro do qual será muito difícil sair. A pan-
demia ocasionada pelo organismo natural debilita também a 
economia nacional, desmontando ou emperrando negócios, 
ampliando os níveis de desemprego. Já o organismo político 
federal, sem iniciativas públicas para geração de renda, torna 
o quadro mais desesperador, sem contar com os disparates de 
ordem sanitária.

Chegou a hora de algumas pessoas melhor posicionadas 
financeiramente abstraírem-se um pouco dos seus cuidados 
individuais e dedicar mais atenção à população concidadã de-
sassistida, esta que engrossa as estatísticas relacionadas aos 
que vivem abandonados nas ruas. Ajuda muito, por exemplo, 
fazer doações e cobrar políticas públicas, cada ente arcando 
com suas responsabilidades. Impossível é fechar os olhos para 
realidade tão dura. 

Sinal vermelho Você acha que eu sei dançar salsa?
Aprender a dançar é algo traba-

lhoso. Já faz uns anos, eu estava em 
um bar cubano ouvindo salsa. Eu es-
tava sentada, me mexendo no ritmo 
da música, quando um sorriso char-
moso me convidou para dançar. Eu 
aceitei, de pronto. Parecia fácil, já 
que eu sou latina, conheço o ritmo 
e sei dançar outras coisas. Não deu 
certo. Eu não sei dançar salsa. Ele 
percebeu, ainda se esforçou para me 
ensinar um ou outro passo, e eu de-
sisti. 

Anos depois, eu fui contrata-
da por uma empresa para fazer um 
trabalho sistêmico com a equipe. 
Nesse trabalho, uma vez 
por mês eu converso com 
alguns colaboradores so-
bre as suas necessidades 
pontuais. A conversa é li-
vre. Eu não tenho roteiro 
ou recomendação prévia. 
O colaborador chega e 
fala sobre o que ele quer 
falar. Foi assim que Joa-
na chegou. Ela se sentou 
e disse:

– Hoje eu quero falar 
sobre o meu lado profis-
sional. Eu quero ser mais produtiva. 
Muitas vezes, eu fico ansiosa com o 
tanto de coisa que eu tenho pra fazer.

Na hora eu me lembrei do bar 
cubano e da ansiedade que eu senti 
quando não consegui dançar salsa. 
Ser um bom profissional é como ser 
um bom dançarino. Cada cargo que 
você ocupa é como um ritmo novo 
que você precisa aprender.  

Quando Joana começou a falar 
da pilha de orçamentos esperando 
para serem enviados, dos clientes 
impacientes que querem resposta 
imediata, das cobranças do líder, dos 

e-mails com prazo de 1 dia útil para 
serem respondidos e dos fornece-
dores inacessíveis, ficou claro para 
mim que Joana sabe o que deve ser 
feito e sabe até como fazer. O que ela 
ainda não aprendeu foi a coordenar 
todas essas atividades com maestria.

Joana ainda não sabe que vendas 
podem ser perdidas se o orçamen-
to não for enviado imediatamente, 
quais os clientes mais apressados e 
os mais tranquilos e quando seria o 
momento ideal para pedir ajuda ao 
líder ou responder aos e-mails. Ela 
também não criou vínculo com os 
fornecedores ainda e, por tudo isso, 

se sente ansiosa.
É muito bonito obser-

var um bom dançarino e 
ver todos aqueles movi-
mentos em sincronia com 
o ritmo da música. Cada 
movimento faz sentido 
e é feito no tempo cer-
to. Quem está assistin-
do, não imagina que esse 
dançarino ralou muito 
para atingir toda aquela 
desenvoltura. Ele cer-
tamente machucou o pé 

algumas vezes e tudo bem. Quando 
o foco é aprender a dançar, o pé ma-
chucado é só um detalhe.

No final da sessão, Joana enten-
deu que o tema dela era até mais im-
portante do que ela imaginava. Ela 
se perguntou se ela queria, ou não, 
aprender a tal “dança” e também 
se questionou se não seria possível 
se apaixonar pela “dança” durante 
o processo de aprender. Ela saiu da 
sessão com perguntas. As perguntas 
certas.

Eu, até hoje, não aprendi a dan-
çar salsa.

A queixa do velho Russell
Desde muito, Bené Siqueira (na 

trilha em intervalo das figuras de 
Kleber Cruz Marques e Walter Ra-
bello dos meus breves tempos de 
Liceu) se impõe no meio escolar en-
tre os melhores professores de Ma-
temática, daqueles que conseguem 
abrir a cabeça mais obtusa para a 
intimidade com a disciplina.

Guardei seu nome desde um 
cruzamento de corredor oficial, 
não sei mais se da Secretaria de 
Educação ou de Palácio, ele pas-
sando rápido, bem moço 
ainda, no avermelhado 
do rosto, no tamanho 
de quem ainda faltava 
crescer e com jeito e fei-
ções de quem fora levar, 
e não pedir, lembrando-
me um militante infati-
gável do antigo foro, o 
dr. Renato Bastos, per-
sonagem do meu Café 
Alvear que, num de seus 
rompantes, lançou-se 
candidato a governador 
em protesto à candida-
tura única de Flávio Ri-
beiro, em 1956.

– Quem é esse, hem 
Luizinha? / - É Bené, professor de 
Matemática dos meninos do dr. Tar-
cisio.

Rola o tempo e, vinte anos de-
pois, venho encontrar o professor 
Bené vizinho de cima do prédio 
onde passei a morar. A matemática 
em pessoa, seja como professor ou 
como homem de hábitos sistemáti-
cos, desde o ginasta da caminhada 
matinal à presença em classe ou no 
trabalho. Mensalmente uma visita 
ao convento de Ipuarana, em Lagoa 

Seca, onde foi acolhido, migrando, 
ainda menino, dos carrascais do 
Piauí. 

Desse convento de frades ale-
mães que alicerçou o futuro de mui-
tos notáveis da vida secular, sobre-
vivem, mercê de Deus, dois ou três 
monges que mal andam, vendo o 
mato crescer onde antes cultivavam 
a terra e o pomar do próprio sus-
tento. E lá vai Bené, todo mês, feita 
a coleta da cesta básica entre anti-
gos colegas, pagar o foro do terreno 

em que os santos frades 
plantaram as bases do 
seu futuro. Sem sacrifí-
cio nenhum, na felicida-
de de sua gratidão e, de 
vidros baixos, mandando 
entrar o ar da serra no 
mirante que se abre para 
o planalto onde fica, mais 
em baixo, o mosteiro.   

E mais que isso: fa-
zendo versos, saltando 
acerca da matemática 
para cometer seus exer-
cícios poéticos. Mas sem 
trair sua grande aliada, 
suprema no dizer de um 
servo maior como Ber-

trand Russell, mas que via a mate-
mática de “uma beleza fria e auste-
ra, como a da escultura”. 

Bené tenta quebrar essa frieza 
com alguma “intersecção nos espa-
ços do prazer” justamente quando 
fala de ângulos: “No ângulo agudo 
tudo pode acontecer”, culpa, certa-
mente, da “sensualidade angular no 
teu andar”. E segue nessa servidão 
de “passos lentos e congruentes”, 
verso após verso, sem tirar o senti-
do da matemática. 

 Joana ainda não 
sabe que vendas 

podem ser perdidas se 
o orçamento não 

for enviado 
imediatamente   

 Mas sem trair sua 
grande aliada, 

suprema no dizer de 
um servo maior como 
Bertrand Russell, mas 
que via a matemática 
de “uma beleza fria e 
austera, como a da 

escultura”   

Anne K. Rodrigues
anne@institutok.cc | Colaboradora

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaboradora
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Agricultores paraibanos recebem orientações remotamente, durante a pandemia, e visitas técnicas esporádicas
As comunidades rurais 

paraibanas, apesar da pan-
demia e das exigências sani-
tárias, continuam produzin-
do e até implantando novas 
ações da agricultura familiar. 
Mesmo sem o atendimen-
to presencial com grande 
frequência, a orientação e 
assistência dos técnicos da 
Empresa Estadual de Pesqui-
sa, Extensão Rural e Regula-
rização Fundiária (Empaer), 
vinculada à Secretaria do 
Desenvolvimento da Agro-
pecuária e da Pesca (Sedap), 
continua e tem sido determi-
nante neste momento de cri-
se para a produção.

Seguindo as determina-
ções do Governo do Estado 
e dos municípios, a Empaer 
tem prestado assistência re-
mota aos agricultores. Ex-
cepcionalmente, os técnicos 
fazem visitas produtores ru-
rais, cumprindo os protocolos 
sanitários, mas sem deixar de 
prestar-lhes a assistência ne-
cessária.

Um exemplo de como a 
agricultura familiar continua 
produzindo, com orientação 
on-line, está no município 
de Aguiar, onde o produtor 
rural Eliseu Lucena da Silva, 
do Sítio Serra de São Pedro, 
acabou de assinar junto ao 

Banco do Nordeste projeto de 
financiamento do Programa 
Mais Alimentos, que garante 
ampliar e diversificar ainda 
mais suas atividades.

Eliseu Lucena mantém 
uma produção diversifica-
da na comunidade. Além da 
criação de caprinos, ovinos, 
bovinos, suínos e aves, ele 
trabalha com hortaliças, tem 
plantios de milho, feijão, abó-
bora, fava e gergelim que são 
comercializados em cidades 
da região. O produtor tam-
bém retomou o cultivo de al-
godão orgânico.

Inspeção
Aproveitando a visita 

ao produtor Eliseu Lucena, 
excepcionalmente, e seguin-
do o distanciamento, fazen-
do a higienização e usando 
máscara, a equipe composta 
pelos técnicos Nilson Brito, 
Welma Mangueira e Francis-
ca Pereira de Carvalho Viana 
inspecionou as instalações da 
propriedade. Os trabalhos ali 
realizados têm o acompanha-
mento, à distância, da gerente 
regional Romaria Pereira, e 
são executados em parceria 
com a prefeitura municipal, 
cujas ações contam com o 
participação do secretário 
da Agricultura do município, 

Empaer mantém assistência 
on-line a produtores rurais

“A articulação contra uma CPI 
e contra ministro do STF é fato 
gravíssimo”, diz à coluna Jeo-
vá Campos (PSB), referindo-se 
ao presidente Bolsonaro, “e 
não venha me dizer que o pre-
sidente é apenas destempera-
do. Ele age de má-fé mesmo. 
Se sente no direito de intervir 
em assuntos que fogem a sua 
competência, em defesa de 
seu próprio umbigo”.  

“Seu próprio umbigo” 
Galego do Leite afirmou que 
não procede a informação 
de que Ana Cláudia, suplen-
te de deputada federal, iria 
assumir cadeira na Câmara 
Federal por conta do afasta-
mento de Damião Feliciano 
(PDT), que está em tratamen-
to contra covid. “A imprensa 
especulou sobre isso, mas 
não houve sinalização oficial 
nesse sentido”, explicou.   

“São especulações levianas, foi o 
que me disse Manoel Sobrinho, co-
ordenador do Podemos no Nordes-
te e Bruno Ornellas, braço direito 
de Renata Abreu [presidente nacio-
nal partido]”. Assim reagiu Galego 
do Leite sobre notícia segundo a 
qual Aguinaldo Ribeiro (PP) estaria 
tentando assumir o comando da le-
genda na Paraíba.  

“eSpeculaçõeS levianaS” 

“ana cláudia eStá no trem, reSta Saber em qual aSSento  

ela Sentará”, diz o preSidente do podemoS Sobre 2022 

“iSSo não procede” 

As especulações sobre a formação de chapas para a eleição majoritária estão na pauta do dia da 
imprensa, aqui e alhures. Nada que cause estranheza, uma vez que, particularmente neste segmento, 
vive-se a respirar política nas 24 horas diárias. Mal acaba uma eleição e já entra em curso a busca 
por informações que deem horizontes e perspectivas à próxima. A coluna entrevistou o presidente do 
Podemos na Paraíba, Galego do Leite (foto), legenda que deverá ocupar um papel construtor nesse 

processo, seja na condição de integrante da chapa majoritária, seja como ponte dialógica 
com agentes políticos que têm posição importante no contexto político estadual – leia-
se o senador Veneziano Vital do Rêgo, presidente do MDB paraibano, cuja esposa, Ana 
Cláudia, é vice-presidente do Podemos. ‘Ana Cláudia é candidata a deputada federal ou 
almeja estar na condição de candidata a vice-governadora?’, perguntei ao presidente 
do Podemos, aliado de primeira hora do senador paraibano, que é secretário executivo 
de Desenvolvimento e da Articulação Municipal. “Bem, Ana Cláudia está no trem, ou 
seja, é pré-candidata em 2022, resta saber em qual assento ela sentará nesse trem. 
Política se faz com diálogo, com o grupo”, argumentou, referindo-se às possibilidades 
de construção política e às definições que ocorrerão até o próximo ano.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do 
Rêgo receia que o trabalho da CPI da Covid 
seja prejudicado por conta de um detalhe: “Te-
nho minhas dúvidas sobre o funcionamento de 
modo remoto”. O parlamentar se diz favorável à 
instalação do colegiado, mas fez ressalva: espe-
ra que não se torne “espetacularização política”. 
E dê em pizza.   

cpi: veneziano não quer 
ver “eSpetacularização”  

com muito bom humor 

“Sem bandeira partidária” 

Nos bastidores, surgiu boato de que Edmil-
son Soares (Podemos) não seria candidato à 
reeleição. À coluna, com bom humor, ele iro-
nizou: “Também disseram que eu seria can-
didato ao Senado, mas não acreditei”. Brin-
cadeiras à parte, ele foi enfático: “Só trato de 
política em 2022. É ano administrativo, nosso 
foco é trabalhar para vencer a pandemia”.   

“Vamos deixar a política para o ano da eleição”, diz 
Edmilson Soares, para quem “Sem bandeira partidá-
ria, precisamos atuar juntos contra a pandemia, esse 
é que deve ser o nosso foco”. Para o deputado, os 
poderes precisam se unir nessa demanda: “Quantos 
mais se mobilizarem, mais chances teremos de redu-
zir as mortes por essa doença terrível”. 

Fo
to

: c
am

ar
ac

g.
pb

.g
ov

.b
r

Eliseu Lucena (D), produtor do município de Aguiar, recebe visita de técnicos em sua plantação para projeto de diversificação

Foto: Secom-PB

José Bonifácio Viana Nunes.
“Exemplos assim temos 

verificado em todo o Estado, 
numa demonstração de inte-
resse dos técnicos em colabo-
rar com os produtores rurais 
para que tenham acesso ao 
crédito, evitando o desloca-
mento destes até a cidade”, 
comentou o presidente da 
Empaer, Nivaldo Magalhães.    

Já em Pombal, nesta se-
mana, agricultores familiares 

foram contemplados com a 
renovação de Declaração de 
Aptidão do Produtor (DAP), 
tendo o extensionista se diri-
gido até as comunidades para 
coletar assinaturas. O mesmo 
vem acontecendo em outros 
municípios. Para ter acesso 
ao Mais Alimentos, os agricul-
tores familiares necessitam 
de Declaração de Aptidão ao 
Pronaf (DAP), que é emitida 
pela Empaer e outros órgãos, 

permitindo a implantação, 
ampliação ou manutenção de 
empreendimentos rurais.

Em Nazarezinho, um 
grupo de produtores reali-
zou a entrega de produtos 
adquiridos pelo Programa 
de Aquisição de Alimentos 
(PAA) destinados aos Centros 
de Referência Especializado 
de Assistência Social (Cras), 
a partir de uma parceria en-
tre a Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Humano 
(Sedh), Empaer e prefeitura 
municipal.

Em Brejo do Cruz, no Ser-
tão, seguindo os protocolos, 
foi realizado o Dia de Campo 
sobre Sistema Agroflorestal 
no Semiárido, no Sítio Flor 
do Sertão, com a participa-
ção de 25 produtores, todos 
mantendo distanciamento. 
Também neste município, no 
Sítio Soé, o produtor Damião 
Forte, orientado pela Empaer, 
plantou 0,5 hectare de xique
-xique para uso na alimen-
tação animal em período de 
estiagem.

A distribuição de semen-
tes para o plantio, concluída 
na semana passada, foi outra 
atividade que mereceu aten-
ção e cuidados redobrados 
por parte dos extensionistas. 
Nas estações experimentais, 
onde são realizadas pesqui-
sas de melhoramento gené-
tico em bovinos, caprinos 
e ovinos, os trabalhos não 
puderam parar, mas sendo 
executados com rigoroso 
controle no atendimento dos 
protocolos sanitários de com-
bate à covid-19. Nestes luga-
res também foram plantados 
milho e sorgo para suporte 
forrageiro e serão utilizados 
em período de estiagens.

Mais uma perda

Professor e economista Heitor Cabral morre vítima de covid

Professor aposentado do 
Departamento de Economia 
da Universidade Federal da 
Paraíba, Heitor Cabral, de 81 
anos, foi mais um paraibano 
que perdeu a batalha contra a 
covid-19 na madrugada de on-
tem. Economista e advogado, 
Cabral teve uma carreira de 
sucesso, vinculado ao Conse-

lho Regional de Economia da 
Paraíba, o Corecon-PB. Atuou 
na UFPB como professor da 
disciplina de Contabilidade 
Social, desenvolveu projetos 
para a Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordes-
te (Sudene) e foi presidente 
da Companhia de Desenvolvi-
mento da Paraíba (Cinep).

O economista Celso Man-
gueira destaca que Heitor veio 
de uma geração pioneira de 

profissionais das ciências eco-
nômicas. “Em 1965, quando 
o Curso de Ciências Econômi-
cas passou a ser oferecido no 
Campus UFPB tinha somente 
três economistas professores, 
quais sejam: Heitor Cabral, 
Aílton Menezes e Ariosvaldo 
Pereira”, disse. Segundo Man-
gueira, Cabral foi um grande 
projetista de desenvolvimento 
econômico e em 2009 recebeu 
a maior honraria do Corecon, a 

medalha Celso Furtado, “pelos 
relevantes serviços prestados 
ao Estado de Paraíba na con-
solidação do seu processo de 
desenvolvimento econômico-
social e por ter se destacado 
pela sua notória capacidade 
profissional, dedicação ao es-
tudo e ao ensino das ciências 
econômicas”, contou.

A morte de Heitor Ca-
bral representa uma perda 
para a economia paraibana, 

e principalmente para os que 
conviviam com ele. Amigo de 
infância de Cabral, Martinho 
Campos relembra com cari-
nho da proximidade que am-
bos tinham e de como nem 
mesmo o período militar se-
parou os grandes amigos. “Es-
tivemos afastados fisicamente 
por um longo tempo, por for-
ça do período da ditadura, no 
qual estive atuando clandesti-
namente e também aprisiona-

do por cerca de seis anos. Ao 
voltar a Paraíba, voltei a me 
relacionar com ele, que atuava 
então em parceria com nosso 
grande amigo comum, Ronald 
Queiroz. Lamento profunda-
mente a morte deste grande 
companheiro. Uma grande 
perda para o conjunto dos 
profissionais de Economia e 
do desenvolvimento empre-
sarial da Paraíba”, comentou 
Martinho.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União
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Presidente Rodrigo Pacheco (DEM-MG) abriu ontem a CPI da Covid; ele decidiu ampliar o escopo da investigação

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
leu na tarde de ontem o re-
querimento para a abertura 
da CPI da Covid, que apura a 
omissão do Governo Federal 
na pandemia.

Pacheco decidiu ampliar 
o escopo das investigações 
da CPI para incluir estados e 
municípios, após consultar a 
Secretaria-Geral da Mesa do 
Senado, que apontou a proi-
bição, dentro do regimento 
interno da Casa, para o Con-
gresso analisar casos envol-
vendo estados. A decisão do 
presidente do Senado permi-
tiu que fatos conexos com go-
vernos estaduais e prefeituras 
que tenham recebido verbas 
federais sejam apurados.

Um primeiro requeri-
mento, de iniciativa do se-
nador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), pede a apuração 
apenas das ações e omissões 
do Governo Federal na pande-
mia. O senador Eduardo Girão 
(Podemos-CE), no entanto, 
apresentou um adendo para 
incluir também investigação 
sobre como estados e muni-
cípios aplicaram recursos no 
combate à pandemia. A soli-
citação de Girão foi apensada, 
ou seja, juntada à de Randolfe.

O artigo 146 do regimen-
to interno do Senado não dá 
amparo legal à ampliação das 

Lauriberto Pompeu 
Daniel Weterman
Agência Estado

Senado vai investigar governo 
Bolsonaro e repasses a estados

investigações para fatos rela-
cionados diretamente a esta-
dos, por isso foi feita a ressalva 
que somente serão fiscaliza-
dos os repasses de recursos da 
União para os entes federados. 
Diz o regimento que “não se 
admitirá Comissão Parlamen-
tar de Inquérito sobre maté-
rias pertinentes à Câmara dos 
Deputados; às atribuições do 
Poder Judiciário; aos estados”.

“A comissão terá como 
objeto o constante do reque-
rimento do senador Randol-
fe Rodrigues, acrescido do 
objeto do requerimento do 
senador Eduardo Girão, limi-
tado apenas quanto à fiscali-
zação dos recursos da União 
repassados aos demais entes 

federados para as ações de 
prevenção e combate à pande-
mia da covid-19, e excluindo 
as matérias de competência 
constitucional atribuídas aos 
estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios”, falou o presidente do 
Senado ao autorizar a abertu-
ra da CPI.

O governo montou uma 
tropa de choque para adiar o 
funcionamento da CPI. Alia-
dos do Palácio do Planalto 
apresentaram um pacote de 
questões de ordem para so-
licitar o adiamento da leitura 
do requerimento de instala-
ção, a inclusão de estados e 
municípios na investigação e 
a exigência de vacinação para 
senadores e funcionários an-

tes de qualquer reunião. Líde-
res do governo e de partidos 
da base de Bolsonaro foram 
escalados para defender os 
questionamentos no plená-
rio. No entanto, a leitura do 
requerimento foi feita ontem 
conforme programado.

Após autorizar a instala-
ção, Pacheco avisou a líderes 
partidários que eles terão dez 
dias para indicar membros da 
CPI da Covid. O prazo come-
çou a ser contado a partir da 
leitura do requerimento que 
cria a comissão, o que foi feito 
na sessão dessa terça, cum-
prindo a decisão do ministro 
do STF Luís Roberto Barroso.

Na prática, porém, o 
funcionamento do colegiado 

VEJA OS SENADORES JÁ 
INDICADOS PELOS PARTIDOS 
n Progressistas, MDB e Republicanos: Ciro Nogueira 
(Progressistas-PI), Renan Calheiros (MDB-AL) e Eduardo 
Braga (MDB-AM) / suplente: Jader Barbalho (MDB-PA).

n PSDB, Podemos e PSL: Tasso Jereissati (PSDB-CE)

n Rede, Cidadania, PDT e PSB: Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) / suplente Alessandro Vieira (Cidadania-SE)

n PSD: Otto Alencar (PSD-BA) e Omar Aziz (PSD-AM)

n PT: Humberto Costa (PT-PE) / suplente Rogério 
Carvalho (PT-SE)

pode demorar e ficar condi-
cionado ao retorno dos tra-
balhos presenciais dos sena-
dores, o que não há data para 
ocorrer. A comissão vai ser 
formada por 11 titulares e sete 
suplentes.

Uma tendência discutida 
no Senado é instalar a CPI, mas 
condicionar o funcionamento 
prático da comissão ao retor-
no dos trabalhos presenciais 
do Senado, cenário sem data 
para ocorrer no momento. 
Essa estratégia pode ter aval 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que julga a instalação 
em sessão convocada para 
hoje.

Nota técnica elaborada 
pelo gabinete do senador José 
Serra (PSDB-SP) apresenta 
argumentos para que a CPI 
possa funcionar de forma re-
mota ou semipresencial. “Em 
CPIs não há contraditório ou 
ampla defesa. É um procedi-
mento inquisitivo e a regra é 

a publicidade. Em caso de ne-
cessidade de oitivas secretas, 
a tecnologia permite o acesso 
restrito a parlamentares e a 
assessores designados”, cons-
ta em trecho da nota.

O objetivo do governo é 
alinhar com o Legislativo o 
melhor momento de iniciar de 
fato os trabalhos da comissão. 
O líder do governo no Con-
gresso, senador Eduardo Go-
mes (MDB-TO), defende que 
a CPI só funcione quando a 
maior parte dos participantes 
estiverem vacinados contra a 
covid-19.

“Tem que ter condições 
sanitárias adequadas e servi-
dores vacinados, senadores 
vacinados e repórteres vaci-
nados. Tem que ter um am-
biente seguro. Não vejo o que 
pode garantir isso agora a não 
ser vacina. Tem uma questão 
de ordem minha que já está 
no sistema”, disse o senador 
do MDB.

O Plenário do Supremo 
Tribunal Federal vai analisar 
uma queixa-crime apresen-
tada contra o presidente Jair 
Bolsonaro por suposto cri-
me de genocídio em razão do 
veto, em um projeto de lei edi-
tado para o combate à pande-
mia da covid-19, a dispositivo 
que previa o acesso universal 
à água potável nos territórios 
indígenas e nas comunidades 
quilombolas, tradicionais e 
de pescadores artesanais. A 
ministra Carmén Lúcia pediu 
ao presidente da Corte, Luiz 
Fux, que o caso fosse incluído 
na pauta de julgamentos, mas 
ainda não há data marcada 
para a discussão.

O pedido de Carmén foi 
registrado no dia 9 de mar-
ço, quatro meses depois de 
a ministra ter determinado, 
seguindo parecer da Procu-
radoria-Geral da República, o 
arquivamento da notícia-crime 
que foi apresentada à Corte 
pelo advogado André Maga-
lhães Barros. O advogado sus-
tentava que Bolsonaro tinha 
‘total consciência de que vetar 
aos povos indígenas e às comu-
nidades quilombolas o acesso 
universal à água potável, no 
meio da pandemia da covid-19, 
é crime de genocídio’.

Ao pedir ao STF o arqui-
vamento da queixa-crime, o 
chefe do Ministério Público 
Federal, Augusto Aras, sus-
tentou que não havia como 
concluir que o presidente, 

quando vetou o dispositivo 
da Lei 14.021/2020 sobre o 
acesso à água potável, ‘fora 
movido pelo dolo específi-
co do crime de genocídio, 
consistente na intenção de 
exterminar grupo(s) huma-
no(s)’. Segundo o PGR, o veto 
ocorreu ‘pelo fato de não ter 
sido feita a estimativa do im-
pacto orçamentário e finan-
ceiro da despesa decorrente 
da disponibilização de água 
potável para comunidades 
tradicionais’

O advogado André Ma-
galhães Barros recorreu da 
decisão de arquivamento, 
argumentando que, consi-
derando o parecer do PGR, 
havia duas opções para Car-
mén: seguir a manifestação 
pelo arquivamento do caso 
ou submeter a solicitação ao 
Plenário da Corte. No recurso, 
o advogado reiterou as acu-
sações contra o presidente, 
frisando: “Ninguém sobrevive 
sem água. Negar aos povos 
indígenas e comunidades qui-
lombolas o acesso universal à 
água potável é matar”.

O caso acabou sendo en-
viado ao Plenário virtual da 
Corte, no qual os ministros 
depositam seus votos eletro-
nicamente, sem as discus-
sões. O julgamento do caso 
teve início no dia 11 de de-
zembro, mas três dias depois, 
o ministro Edson Fachin pe-
diu destaque, enviando o caso 
para análise dos ministros 
em sessão que atualmente é 
realizada por videoconferên-
cia, em razão da pandemia de 
covid-19.

STF julgará queixa-crime 
contra Jair Bolsonaro
Pepita Ortega
Rayssa Motta
Agência Estado

Carol Cassoli
Especial para A União

O Brasil chegou ontem, 
ao quarto dia consecutivo com 
uma média móvel diária de 
mortes por covid-19 acima de 
3 mil, segundo dados reuni-
dos pelo consórcio de veículos 
de imprensa. O número mais 
recente ficou em 3.051, levan-
do em consideração a média 
dos dados dos últimos sete 
dias. Ao longo da última sema-
na, 21.354 pessoas morreram 
em decorrência da doença.

Os dados diários nacio-
nais são do consórcio de veí-

culos de imprensa, formado 
por Estadão, G1, O Globo, 
Extra, Folha e UOL em parce-
ria com 27 secretarias esta-
duais de Saúde. Nas últimas 
24 horas, foram registradas 
3.687 novas mortes pela co-
vid-19, fazendo o total chegar 
a 358.718 vítimas.

A maior média móvel foi 
registrada na segunda-feira, 
12, quando o número chegou 
a 3.125. Desde o sábado, 10, 
o dado está acima de 3 mil, o 
que ocorreu um total de seis 
dias em toda a pandemia, as 
seis vezes no mês de abril.

Os últimos 13 dias já so-

mam mais óbitos (36.832) do 
que todos os outros meses da 
pandemia, com a exceção de 
março, quando o dado che-
gou a 66,8 mil vítimas. O nú-
mero do mês passado ainda 
pode ser ultrapassado pelos 
registros de abril, com mais 
duas semanas e meia a serem 
transcorridas.

Os dados do consórcio 
apontam também 80.157 
novos casos confirmados da 
doença nas últimas 24 ho-
ras. Com isso, o total chegou 
a 13.601.566. Segundo o Mi-
nistério da Saúde, 12.074.798 
pessoas recuperadas da 

doença e 1.166.771 segue em 
acompanhamento.

O balanço de óbitos 
e casos é resultado da par-
ceria entre os seis meios de 
comunicação que passaram 
a trabalhar, desde o dia 8 de 
junho, de forma colaborativa 
para reunir as informações 
necessárias nos 26 estados e 
no Distrito Federal. A inicia-
tiva inédita é uma resposta 
à decisão do governo Bolso-
naro de restringir o acesso a 
dados sobre a pandemia, mas 
foi mantida após os registros 
governamentais continuarem 
a ser divulgados.

O Conselho Estadual de 
Saúde da Paraíba (CES-PB) 
aprovou na tarde de ontem 
a proposta de implementa-
ção do Passaporte Chronus, 
o popularmente conheci-
do “passaporte covid-19”. 
De acordo com o CES-PB, a 
iniciativa auxiliará no ma-
peamento da imunização 
da população paraibana e 
permitirá que as pessoas 
voltem a ocupar espaços 
públicos normalmente.

Segundo o presidente 
do CES-PB, Eduardo Cunha, 
a implementação da inicia-

tiva segue a tendência de 
outros países, como Fran-
ça, Dinamarca e Estados 
Unidos e até mesmo de al-
gumas cidades brasileiras. 
“O intuito é permitir que a 
população vacinada leve 
uma vida normal”, explica 
Eduardo. 

Seguindo a lógica de 
anuência do passaporte, as 
pessoas vacinadas poderão 
retomar suas vidas como 
de costume antes da pan-
demia. Será possível, assim, 
que as mesmas transitem 
em locais públicos, voltem 
a frequentar eventos e pos-
sam também viajar.

O passaporte, que será 

disponibilizado por aplica-
tivo, funcionará como uma 
carteira de vacinação vir-
tual; mapeando não ape-
nas a imunização contra o 
novo coronavírus, mas tam-
bém observando a adesão 
da população paraibana a 
outras campanhas, como a 
do H1N1. “O passaporte é 
uma comprovação. Tem to-
dos os dados da vacinação, 
inclusive com o controle 
da segunda dose”, explica 
o presidente do Conselho 
Estadual de Saúde. Ele des-
taca que o reconhecimento 
da situação de cada pessoa 
será feito por um sistema de 
cores (verde e vermelho). 

O Conselho entende 
que o aplicativo facilitará 
o trabalho dos órgãos pú-
blicos e permitirá a busca 
ativa de quem não tomou 
a segunda dose da vacina 
contra covid-19, bem como 
será capaz de evidenciar 
quem está em situação de 
irregularidade sanitária - 
como as pessoas que ainda 
não receberam nenhuma 
dose do imunizante. Ainda 
segundo Eduardo Cunha, 
a recomendação do passa-
porte foi aprovada como 
sugestão para todos os mu-
nicípios paraibanos e deve-
rá entrar em execução nos 
próximos meses.

Brasil tem quarto dia seguido de média 
de mortes por covid-19 acima de 3 mil

“Passaporte covid-19” vai funcionar 
como uma carteira de vacinação virtual

Foto: Agência Brasil

Marco A. Carvalho
Agência Estado

Após autorizar a instalação, 
Pacheco avisou a líderes partidários 
que eles terão dez dias para indicar 
membros da CPI da Covid
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A vacinação em João Pes-
soa está suspensa até a chega-
da de um novo lote com imu-
nizantes contra a covid-19. 
Ontem, as vacinas se esgota-
ram em pontos específicos de 
vacinação após um cenário de 
caos e aglomeração presencia-
do pelas pessoas que estive-
ram nos locais, principalmente 
no Espaço Cultural José Lins 
do Rêgo. Para esclarecer a si-
tuação, o secretário de Saúde 
do município, Fábio Rocha, e 
o prefeito em exercício, Léo 
Bezerra, concederam uma en-
trevista coletiva na tarde de 
ontem. 

O secretário se descul-
pou pelo ocorrido e pontuou 
motivos para o esgotamento 
de doses. De acordo com os 
representantes da Prefeitura, 
mais de 21 mil pessoas que não 
residem em João Pessoa foram 
vacinadas na capital, mesmo 
com a obrigatoriedade do com-
provante de residência. 

“Com o avanço da vaci-
nação no nosso município, fez 
com que diversas pessoas de 
outros municípios e estados 
viessem para João Pessoa para 
se vacinar. Foram mais de 21 
mil pessoas. É quase impossível 
fazermos uma projeção dessa 
forma, mas estamos aguardan-
do a chegada de novas doses. 
Gostaríamos de esclarecer que 
sabemos que são pais de famí-
lia, nossos avós e nos solida-
rizamos com isso”, ressaltou o 
prefeito em exercício.

“A vacina é nacional, nós 
colocamos barreiras para po-
der proteger a nossa popula-
ção, principalmente porque as 
doses são direcionadas pensan-
do no quantitativo da cidade. 
Não é justo um município acu-
mular doses e outro fazer esse 
papel. Não podemos garantir 
que isso não vai ocorrer nova-
mente. Estamos estudando for-
mas de tentar evitar. Quando a 
gente quer acertar, a gente erra 
também”, informou o secretário 
de Saúde. 

Além disso, por orientação 
do Ministério da Saúde, as vaci-
nas referentes à segunda dose 
começaram a ser aplicadas 
como uma forma de acelerar 
o processo vacinal. No entan-
to, a pasta agora chefiada pelo 
ministro Marcelo Queiroga não 
contou com a falta de insumos 
para a produção dos imuni-
zantes e, com isso, o déficit na 
produção e distribuição para 
estados e municípios. 

“Recebemos há 35 dias 
atrás a orientação do Governo 
Federal para usar a chamada 
vacina D2, a dose dois, nas pes-
soas que ainda não estavam 
vacinadas. E isso foi tomado 
baseado na curva ascendente 
de transmissibilidade do vírus 
no país inteiro, pensando em 
acelerar a vacinação. Se espe-
rava que com 50% do ciclo, a 
gente evitaria uma internação 
a UTI e óbito. Aderimos a isso, 
não era obrigatório. Mas o Go-
verno contava com a produção 
da CoronaVac e da AstraZene-

ca, no entanto houve um atraso 
na chegada dos insumos que 
produzem a vacina, gerando 
um atraso na produção das 
vacinas. Sem esse material não 
tem vacinas. A perspectiva de 
atraso é de 15 a 28 dias”, afir-
mou Fábio Rocha.

Outro problema relatado 
pelo secretário e prefeito em 
exercício foi que um dos lotes 
da vacina CoronaVac, produzi-
da pelo Instituto Butantan em 
parceria com o laboratório chi-
nês Sinovac, veio com a quan-

tidade de milímetros reduzida 
em cada ampola, afirmando 
que foi um problema nacional. 
Desse modo, uma ampola que 
seria destinada para a vacina-
ção de 10 doses, serviu para 
nove ou menos. 

“Ocorreu também proble-
mas técnicos, porque no último 
lote do Butantan o que seria 
para 10 doses, nós, ao retirar-
mos essas doses, só consegui-
mos computar nove vacinas”, 
afirmou Léo Bezerra.

No último domingo, no 
entanto, o Instituto Butantan 
esclareceu, em nota, que cada 
frasco contém o equivalente a 
10 doses (0,5ml) e ainda uma 
quantidade extra somatizando 
5,7ml por ampola, que serviria 
para garantir a aplicação em 
10 e até 11 pessoas. Ainda em 
nota, o Instituto esclarece que 
para evitar o desperdício com a 
aspiração incorreta, uma atua-
lização na bula da vacina foi efe-
tuada. Para melhor orientar os 
profissionais, a bula contém um 
QR CODE que direciona para 
um vídeo demonstrativo. 

Para as pessoas que aguar-
dam a segunda dose da vacina-
ção, Fábio Rocha enfatizou que 
a aplicação da segunda dose 
poderá ser feita após o 28° dia 
da primeira aplicação sem que 
haja prejuízo ao processo de 
complementar a imunização. 
A informação foi divulgada pelo 
diretor-presencial do Instituto 
Butantan, Dimas Covas. O se-
cretário declarou que “As pes-
soas podem ficar tranquilas 
porque a vacina do Butantan 
poderá ser aplicada a partir de 
28º dias. A estrutura montada, 
com respeito a todos os proto-
colos sanitários, nos permite 
dizer que havendo vacina, esta-
mos preparados para imunizar 
em mais de 60 locais simulta-
neamente. Tranquilizamos a 
população, conforme informa-
ções técnicas do Plano Nacional 
de Imunização que, assim que 
houver as doses disponibiliza-
das, as pessoas deverão buscar 
os postos para atualizar a sua 
situação vacinal”, finalizou Fá-
bio Rocha.

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

Vacinação contra a 
covid-19 é suspensa 
em João Pessoa
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Previsão de chegada de novas doses

PB tem 66% de ocupação em leitos de UTI

Novas doses de imunizantes con-
tra a covid-19 devem chegar à Paraíba 
até o próximo sábado. Mesmo sem 
confirmação de quantidade e nem 
de qual tipo de imunizante será dire-
cionado ao estado, o governador da 
Paraíba, João Azevêdo, anunciou nas 
redes sociais que conseguiu a garantia 
da chegada das doses para seguir o 
plano de vacinação no estado através 
de contato direto com o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga.

Até o momento, a Paraíba recebeu 
919.380 mil doses de imunizantes e dis-
tribuiu, entre todos os 223 municípios, 
um montante de 918.218 doses.

“A Paraíba tem cumprido rigoro-
samente o seu papel na distribuição e 
apoio aos municípios para a aplicação 
das vacinas. Por isso, a manutenção do 
fluxo de entregas por parte do Ministério 
da Saúde é muito importante para dar-
mos sequência à imunização da nossa 
população”, escreveu João Azevêdo.

Mais 59 pessoas foram 
internadas com covid-19 nas 
unidades de referência para 
o atendimento à doença no 
espaço de 24 horas, segundo 
dados do Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar. Além 
do registro de segunda-feira 
a terça-feira, o estado con-
centra 750 paraibanos hos-
pitalizados em processo de 
recuperação. Com os núme-
ros, a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) informou que 
a ocupação total de leitos de 
UTI (adulto, pediátrico e obs-
tétrico) em todo o estado é de 
66%, nas enfermarias adulto 
o número é de 59%. 

A Região Metropolitana 
de João Pessoa aparece em 
seguida com uma taxa de ocu-
pação que chega a 74% na 
UTI e 63% em enfermarias. 
Já Campina Grande possui 
63% de ocupação dos leitos 
de UTI adulto, e o percentual 
de 64% nas enfermarias. No 
Sertão o número é de 69% 
nas UTI de referência para 
adultos e 49% de internações 
em enfermarias.

A SES confirmou ainda 
novos 1.272 casos e 40 óbitos 
no intervalo de publicação 
entre os boletins diários de 
segunda-feira e ontem. En-

tre os casos de contaminação 
confirmados, 99 (7,78%) são 
casos de pacientes hospitali-
zados e 1.173 (92,21%) são 
leves. Totalizando 274.083 
casos confirmados da doen-
ça, sendo 193.434 pacientes 
considerados recuperados e 
6.274 falecimentos.

Foram acometidos 22 
homens e 18 mulheres, com 
faixa etária de 34 a 89 anos, 
sendo 27 dos 40 confirma-

dos ocorridos nas últimas 24 
horas. Os  demais são datados 
de 26 de março a 13 de abril 
de 2021. Cinco falecimen-
tos ocorreram em hospitais 
privados, um em residência 
e 34 em hospitais públicos. 
Treze dos 40 pacientes não 
possuíam comorbidades, os 
demais apresentaram hiper-
tensão e diabetes como doen-
ças mais frequentes.

As vítimas residiam em 

João Pessoa (12), Campina 
Grande (4), Duas Estradas, 
Pombal e Santa Rita (2 mor-
tes cada), Alagoa Grande, Ba-
yeux, Cabedelo, Cajazeiras, 
Ingá, Juazeirinho, Junco do 
Seridó, Mogeiro, Pirpirituba, 
Riachão, Riacho dos Cavalos, 
Santa Luzia, Santana dos Gar-
rotes, São José de Espinharas, 
Sapé, Serraria, Soledade e Tei-
xeira (com um falecimento 
em cada cidade). Outros 96 
falecimentos estão em inves-
tigação pela SES.

O Sistema de Informação 
do Ministério da Saúde, o es-
tado aplicou 670.763 doses 
de imunizantes contra a co-
vid-19. Um total de 517.352 
pessoas foram vacinadas com 
a primeira dose e 153.411 
com a segunda dose da vaci-
na. Também foram realizados 
784.502 testes para diagnós-
tico da covid-19.

Cinco municípios con-
centram 480 novos casos, o 
que corresponde a 37,73% 
dos casos registrados. São 
eles: João Pessoa com 258 
novos casos; Campina Grande 
teve 108 novos casos; Patos 
registrou um acréscimo de 
42 casos; Pombal e Santa Rita 
fecham a lista com novos 36 
casos em cada cidade.Secretário Flávio Rocha e o prefeito em exercício, Léo Bezerra, explicaram ontem os motivos da suspensão da vacinação

Foto: Marcus Antonius

Boletim divulgado 
ontem pela SES aponta 
que foram registradas 

mais 40 mortes 
causadas pela covid-19.

Não podemos 
garantir que isso não 

vai ocorrer novamente. 
Estamos estudando 

formas de tentar evitar. 
Quando a gente quer 
acertar, a gente erra 

também 
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Flávio Rocha 
Secretário de Saúde do Município

PMJP afirmou que problemas como as 21 mil pessoas de outras localidades que se vacinaram na 
capital e o atraso no envio de doses pelo Ministério da Saúde causaram a falta de imunizantes 
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Devido à pandemia, procedimento estava suspenso, mas foi retomado e dois pacientes passarão por transplantes de córneas
O Hospital Metropoli-

tano Dom José Maria Pires, 
em parceria com Central 
de Transplante e Banco de 
Olhos da Paraíba, realizou, 
na manhã de ontem, a pri-
meira captação de órgãos 
do ano. Dois pacientes que 
aguardavam na Fila Única da 
Central de Transplante serão 
beneficiados com as córneas 
captadas de uma paciente de 
54 anos.

De acordo com a coor-
denadora da Comissão In-
tra-Hospitalar de Doação de 
Órgãos e Tecidos para Trans-
plante (Cihdott) do Metro-
politano, Patrícia Monteiro, 
a captação só é possível me-
diante o sim da família, como 
ocorreu nessa ocasião. “Não 
podemos deixar de agrade-
cer e prestar nossa solida-
riedade às famílias que auto-
rizaram a doação. Sem esse 
tipo de atitude, outras vidas 
não seriam salvas”, destacou 
a enfermeira.

Com a pandemia, as cap-
tações haviam sido suspen-
sas, sendo retomadas na últi-
ma sexta-feira, como explicou 
Alisson Modesto Araújo, 
coordenador de Enfermagem 
da OPO (Organização a Pro-
cura de Órgão). “Na sexta-fei-
ra passada, realizamos uma 
captação de córneas; no sába-
do (10), mais uma, e hoje (on-

tem) ficamos felizes pelo sim 
da família que possibilitará o 
transplante e maior qualida-
de de vida para outros”, pon-
tuou o enfermeiro.

Segundo dados da Cen-
tral de Transplante da Paraí-
ba, cerca de 420 paraibanos 
aguardam por um transplan-
te de córnea no estado. “Para 
atender a essa demanda, 
mesmo diante do cenário 

pandêmico, as equipes con-
tinuam buscando doações, 
respeitando todos os proto-
colos sanitários”, ressaltou a 
gestora da Central de Trans-
plantes da Paraíba e chefe do 
Núcleo de Ações Estratégi-
cas, Rafaela Dias de Araújo.

“É importante ressaltar-
mos também que existe uma 
cadeia de profissionais de 
saúde, colaborando com todo 
este processo, os quais fazem 

parte das Comissões Intra
-Hospitalares de Doação de 
Órgãos e Tecidos para Trans-
plantes (Cihdotts), existentes 
em alguns estabelecimentos 
de saúde, tanto na rede públi-
ca, quanto na privada, e nesta 
doação, especificamente, tive-
mos a colaboração imprescin-
dível da Cihdott do Hospital 
Metropolitano, que foi peça 
fundamental para a realiza-
ção da primeira doação do 
ano nesta Unidade Hospitalar. 
Os nossos agradecimentos a 
todos aqueles profissionais 
envolvidos, os quais os con-
sideramos os verdadeiros he-
róis nesse panorama", acres-
centou a gestora.

O Metropolitano é um 
hospital doador, realizando a 
captação de múltiplos órgãos 
para transplante, tais como: 
córneas, rins e fígado, que já 
beneficiaram pacientes que 
estavam na Fila Única da Cen-
tral de Transplante. Em se-
tembro de 2019, a unidade de 
saúde recebeu o certificado de 
‘Amigo do Transplante’. O títu-
lo enfatiza o compromisso em 
promover ações que incenti-
vam a doação de órgãos. E em 
2020 foi habilitada para reali-
zação do transplante cardíaco 
adulto e pediátrico, sendo a 
primeira e única instituição 
pública de saúde do estado a 
receber esse credenciamento.

Metropolitano faz primeira 
captação de órgãos do ano

Não podemos deixar 
de agradecer e prestar 

nossa solidariedade 
às famílias que 

autorizaram a doação. 
Sem esse tipo de 

atitude, outras vidas 
não seriam salvas. 

Córneas foram captadas de uma paciente de 54 anos pela equipe do Hospital Metropolitano e da Central de Transplantes 

Foto: Secom-PB
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Da polpa do cajá

UFPB cria creme hidratante antienvelhecimento
Pesquisadoras da Universida-

de Federal da Paraíba (UFPB) ob-
tiveram a patente de uma compo-
sição cosmética e dermatológica, 
produzida a partir da polpa de cajá, 
que pode ser usada como creme hi-
dratante corporal e facial. O produ-
to foi desenvolvido pela mestran-
da Letícia Marinelli Guedes, sob a 
orientação da professora Melânia 
Lopes Cornélio, no Laboratório de 
Tecnologia Cosmética, do Campus I, 
em João Pessoa.

De acordo com a docente, o 
creme apresentou ação hidratante, 
evitando a perda de água transepi-
dermal, preservando a função bar-
reira da pele. Além disso, aumentou 
a elasticidade e firmeza, demons-
trando efeito antienvelhecimento. 
“A pesquisa trouxe inovação para a 
área cosmética e possível empreen-
dedorismo para nossa região. Pela 
primeira vez, a polpa de cajá é aplica-
da em formulações cosméticas, sendo 
comprovados seus benefícios durante 
o uso na nossa pele, principalmente 
ao combater os efeitos do envelheci-
mento”, contou Melânia Lopes.

Nos dados obtidos pela análise 

sensorial do estudo, os voluntários re-
lataram que o creme possui boa apa-
rência, espalhabilidade, fragrância, 
firmeza e maciez ao passar na pele.

A pesquisadora destacou que a 
preferência dos consumidores por 
produtos naturais está aumentan-
do. “As indústrias de cosméticos 
passaram a investir em matérias
-primas de origem vegetal, utili-
zando como ingredientes os óleos, 
extratos de plantas e superfrutos 
da nossa biodiversidade”.

A cajazeira ou Spondias mon-
bin L pertence à família das Anacar-
diaceae que, no Brasil, é encontra-
da principalmente nos estados do 
Norte e Nordeste, onde seus frutos 
são conhecidos como cajá, cajá ver-
dadeiro, cajá-mirim ou taperebá.

“Embora já exista o conhe-
cimento sobre as propriedades 
antioxidantes e todos os outros 
benefícios do fruto da cajazeira, 
essa matéria-prima ainda não foi 
abordada em estudos relacionados 
à sua utilização em produtos cos-
méticos com finalidades de cuidar 
da pele e melhorar sua aparência 
deixando-a mais jovem e radiante”, 

enfatizou a pesquisadora.
Por meio de equipamentos 

que fazem medidas de bioengenha-
ria da pele de forma não invasiva, 
foi realizado um estudo de cinética 
de hidratação durante semanas e 
em intervalos de horas preestabe-
lecidos. Tudo isso com a finalida-
de de comprovar a ação do fruto. 
Como reconhecimento do trabalho, 
a pesquisa foi aceita para apresen-
tação no Congresso Latino Ame-
ricano e Ibérico de Químicos Cos-
méticos (Colamiqc-2021). O evento 
acontece de 10 a 12 de maio, de for-
ma remota, por conta da pandemia 
do novo coronavírus.

A tecnologia pode ser comer-
cializada e disponibilizada por 
meio da Agência UFPB de Inovação 
Tecnológica (Inova-UFPB). A em-
presa interessada pode entrar em 
contato pelo número (83) 3216-
7558 ou pelo e-mail inova@reito-
ria.ufpb.br

“Queremos buscar uma par-
ceria no mercado para que os be-
nefícios estudados nessa pesquisa 
cheguem ao consumidor”, pontuou 
a professora Melânia.Hidratante foi desenvolvido no Laboratório de Tecnologia Cosmética do Campus I, na capital
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Na cidade de Alagoa Nova, três jovens mataram idoso para roubá-lo; em Itapororoca, mulher matou companheira
Três homens, que não 

tiveram as identidades re-
veladas, foram presos na 
última segunda-feira, sus-
peitos do assassinato de 
Arlindo Francisco da Sil-
va, de 80 anos, em Alagoa 
Nova, Brejo paraibano. O 
corpo da vítima foi encon-
trado com as mãos e pés 
amarrados, dentro de sua 
residência, na manhã do úl-
timo sábado. Segundo o de-
legado Cristiano Santana, 
do Grupo Tático Especial 
de Esperança, as investiga-
ções indicam que o crime 
se trata de um latrocínio.

O delegado revelou que 
o trio teria invadido a casa 
do idoso para roubar a quan-
tia de R$ 3.500,00 e uma 
espingarda caseira. Após se 
apoderarem do dinheiro e 
da arma, amarraram e mata-
ram a vítima. 

“Um crime bárbaro e 
que ainda está repercutin-
do em toda a região de Ala-
goa Nova. Estamos fazendo 
o possível para concluir 
esse inquérito policial com 
todas as provas robustas, 
pois um delito dessa natu-
reza não pode ficar impu-
ne”, disse o delegado.

A polícia tomou co-
nhecimento de que Arlin-
do Francisco da Silva resi-
dia sozinho e, na manhã de 
sábado, um parente dele 
percebeu a janela da casa 
aberta e resolveu verificar, 
encontrando o corpo do 
idoso amarrado na sala. A 
Polícia Militar realizou di-
ligências, no entanto, não 
localizou os criminosos 
que foram identificados 
através de informações 
sigilosas levadas ao co-

nhecimento da polícia. Os 
homens presos serão en-
caminhados a uma unida-
de prisional, onde devem 
aguardar decisões judi-
ciais acerca do caso.

Em Itapororoca
Policiais da 2ª Compa-

nhia Independente da PM 
(2ª CIPM) de Mamanguape 
prenderam uma mulher de 
30 anos, suspeita de assas-
sinar Vanusa Pereira de 
Carvalho, de 45 anos, com 
um golpe de faca no pesco-
ço. O crime aconteceu na 
madrugada da terça-feira 
(13), próximo à Praça Frei 
Damião, na cidade de Ita-
pororoca, litoral Norte do 
estado. As primeiras infor-
mações são de que o crime 
foi praticado após uma dis-
cussão seguida de luta cor-
poral.

A suspeita foi locali-
zada na casa de parentes, 
após equipes da 2ª CIPM 
colherem informações so-
bre o paradeiro da mulher. 
No momento da prisão, 
familiares e amigos da ví-
tima tentaram agredir a 
presa, mas a PM evitou que 
as agressões fossem con-
sumadas.

Na delegacia de Ma-
manguape, onde foi autua-
da em flagrante, a mulher 
disse que matou a compa-
nheira em legítima defesa, 
mesmo porque ela era vio-
lenta e era envolvida com 
bebedeira e, quando estava 
alcoolizada, era bastante 
agressiva. O delegado que 
lavrou o flagrante infor-
mou que vai apurar o caso 
para saber a real motivação 
para o crime.

Suspeitos de homicídios são 
presos no interior do estado

Crimes patrimoniais

PM realiza ações, prende suspeitos 
de assaltos e recupera produtos

As ações de combate ao 
crime patrimonial, realiza-
das nessa segunda-feira (12) 
levaram policiais militares a 
efetuar prisões de suspeitos 
e apreensão de produtos de 
roubos ou furtos. Um dos 
casos, registrado em João 
Pessoa, envolveu suspeitos 
de comprarem roupas pela 
internet e assaltar o proprie-
tário do estabelecimento no 
momento da entrega.

Segundo informações 
da Polícia Militar, policiais 
de uma guarnição do 7º 
BPM apreenderam dois ado-
lescentes que simularam a 
compra de roupas em uma 
loja, através da internet, e as-
saltaram o proprietário no 
momento da entrega. O fato 
aconteceu na cidade de Santa 
Rita, Região Metropolitana 
de João Pessoa. Os envolvi-
dos são jovens com idades 
de 17 e 14 anos. Eles são do 
distrito de Várzea Nova, tam-
bém em Santa Rita, e marca-
ram para receber as merca-
dorias da suposta compra no 
loteamento Boa Vista, onde 
anunciaram o assalto.

Nas buscas, as equipes 
da Força Tática do 7º BPM 
conseguiram localizar os 
adolescentes na passarela 
da BR-230. Com eles, foram 
recuperados dois celulares e 
várias peças de roupas. Um 
terceiro envolvido conseguiu 

Empresário que provocou acidente 
com três mortes vai continuar preso

O empresário do ramo 
de funerária Cícero Galdino 
de lucena, mais conheci-
do por Cícero de Piaf, de 39 
anos, vai continuar preso 
na cadeia pública de Itapo-
ranga, no Sertão do estado, 
apontado como responsá-
vel pelo acidente que matou 
três pessoas na rodovia que 
liga Itaporanga a Piancó. As 
vítimas do trágico acidente 
foram Jadeilson Carneiro da 
Silva, o filho dele, João Lucas, 
de 5 anos; e Antônio Ananias, 
de 33 anos.

Esta semana o desem-
bargador Romero Marcelo 
da Fonseca Oliveira indefe-
riu o pedido de liminar no 
habeas corpus impetrado no 
Tribunal de Justiça da Paraí-
ba por Cícero do Piaf. A defe-
sa do empresário alegou que 
o ordenamento jurídico não 
admite prisão preventiva em 
crimes culposos, requeren-
do, por isso, a sua imediata 
soltura. 

Na Delegacia de Polícia Ci-
vil de Itaporanga, o delegado 
do caso registrou a ocorrência 
como sendo apenas um crime 
de trânsito simples, que torna 
a conduta do empresário, cul-
posa, assim, tendo respaldo 
para pedir sua soltura imedia-
ta, cita a defesa. 

O promotor de Justiça 
José leonardo Clementino, 
ao analisar o caso, incluiu os 
antecedentes criminais do 
empresário e a comprovação, 
através de exame que Cícero 
de Piaf estava conduzindo 
o veículo embriagado e, por 
isso, decidiu oferecer denún-
cia pelo crime de triplo homi-
cídio na condução de veículo 
automotor, motivo que levou 
o juiz da 2ª Vara da Comarca, 
João Eugênio leite, a conver-
ter a prisão em flagrante em 
preventiva.

O acidente
Cícero do Piaf, de 39 anos, 

foi preso pela Polícia Militar 
no fim da tarde do dia 28 do 
mês passado após se envol-
ver no acidente que causou a 
morte de três pessoas, dentre 
elas uma criança, na entrada 
da cidade de Itaporanga. O 
empresário ainda foi socor-
rido para o hospital local e 
após receber atendimento 
médico e se constatar a em-
briaguez alcoólica, ficou com-
provado o uso de álcool. Ele 
foi recolhido à cadeia pública 

local, após ser autuado pelo 
delegado Rodrigo Pinheiro.

Consta no inquérito que 
o acidente aconteceu por 
volta das 9h30 na saída de 
Itaporanga. Cícero seguia de 
Piancó, onde reside, para Ita-
poranga quando teria invadi-
do a contramão e atingido a 
motocicleta que conduzia as 
três vítimas, que se dirigiam 
ao sítio Cantinho, zona rural 
de Itaporanga, quando foram 
surpreendidos pelo auto-
móvel desgovernado. Todos 
morreram no local.

fugir levando a arma usada 
para ameaçar a vítima duran-
te o roubo. O caso foi levado 
para a 6ª Delegacia Distrital, 
em Santa Rita.

Assaltos 
Em Itabaiana, a Polícia 

Militar prendeu três suspei-
tos que estariam praticando 
assaltos naquela cidade e es-
condendo as armas e outros 
objetos de crimes em uma 
casa, às margens do Açude 
das Pedras.

Com os suspeitos, a PM 
apreendeu uma espingarda, 
um simulacro de pistola e 
drogas dos tipos maconha 
e crack. Os policiais do 8º 

Batalhão chegaram até eles 
quando faziam rondas perto 
da casa que era usada pelo 
trio como esconderijo. Eles 
estariam também atuando 
nas atividades do tráfico de 
drogas. O trio foi apresenta-
do na Delegacia de Polícia, 
em Itabaiana.

No sertão
Dois adolescentes sus-

peitos de praticarem assaltos 
na Rodovia PB-325, que liga 
as cidades de lagoa, Jericó e 
Catolé do Rocha, no Sertão da 
Paraíba foram apreendidos 
pela Polícia Militar. Ambos, 
de 17 anos cada, estavam 
em uma moto e com eles foi 

encontrada uma pistola com 
munições prontas para o uso.

A apreensão da dupla 
aconteceu após os suspeitos 
tentarem tomar por assalto 
a moto de um agricultor, que 
conseguiu fugir e avisou aos 
policiais da 3ª Companhia do 
12º Batalhão, que passavam 
pelo local. Nas buscas, os 
suspeitos foram localizados 
e detidos em flagrante. Eles 
teriam participação também 
em outros roubos ocorridos 
na mesma rodovia.

Os dois foram levados 
para a Delegacia de Polícia, 
em Catolé do Rocha, e acom-
panhados pelo Conselho Tu-
telar da cidade de Jericó.

Produtos encomendados pela internet foram recuperados pela PM das mãos de jovens de 17 e 14 anos

Foto: PMPB

O empresário Cícero de Piaf (E) provocou o acidente que matou três pessoas na rodovia entre Piancó e Itaporanga

Policiais da Dele-
gacia de Atendimento à 
Mulher prendeu um ho-
mem de 23 anos na úl-
tima segunda-feira após 
agredir a companheira e 
provocar até a perda de 
um dente da vítima. O 
caso ocorreu no bairro 
do Padre Zé, em João Pes-
soa, e foi investigado por 
equipes da Deam, insta-
ladas na Zona Norte de 
João Pessoa e na cidade 
de Cabedelo

As investigações co-
meçaram após a vítima, 
que tem 22 anos de idade, 
procurar a Policia Civil 
na manhã da segunda-
feira para comunicar as 
agressões. Ela contou que 
convive há dois anos com 
o suspeito e foi agredida 
por ele durante o período 
da madrugada, após o ho-
mem chegar em casa sob 
efeito de bebida alcoólica.

A jovem foi xingada, 
humilhada e ameaçada de 
morte. Ela ainda sofreu 
socos e pontapés e ficou 
com o rosto parcialmente 
desfigurado, chegando a 
perder um dos dentes.

Assim que o caso foi 
registrado, agentes de in-

vestigação da Polícia Civil 
iniciaram as diligências 
para prender o suspei-
to. Ele foi encontrado em 
uma comunidade conhe-
cida como “Gadanha”, no 
Padre Zé. 

No local, os mora-
dores sentem medo de 
repassar informações à 
polícia. Apesar disso, os 
agentes intensificaram as 
diligências e conseguiram 
localizar o agressor um 
imóvel de difícil acesso na 
comunidade

O homem preso já 
possui antecedentes cri-
minais. Ele responde pro-
cesso por prática de as-
saltos. A vítima recebeu 
atendimento médico e foi 
encaminhada para casa de 
parentes. O suspeito foi 
autuado por prática de le-
são corporal, com base na 
lei Maria da Penha e Códi-
go Penal Brasileiro.

A delegada Renata 
Matias, que atendeu o 
caso, disse que o crime, 
além de ser inafiançável 
é incondicional, isto é, a 
vítima não pode  se “ar-
repender” e o acusado 
vai responder na lei Ma-
ria da Penha.

Preso, em JP, homem que 
agrediu companheira

Fotos: Divulgação
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Interessados devem se cadastrar exclusivamente pela internet, e prazo se estenderá até o dia 10 de maio
As inscrições para o 

Programa Habilitação Social 
(PHS) começam amanhã e 
serão encerradas no dia 10 
de maio. Sob a responsabili-
dade da Secretaria de Desen-
volvimento Humano (Sedh), 
juntamente com o Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran-PB), o programa 
tem o objetivo de atender à 
população de baixa renda, 
incluindo motoboys que tra-
balham com delivery.

O PHS vai possibilitar, de 
forma gratuita, a obtenção da 
Autorização para Condução 
de Ciclomotores (ACC) e da 
primeira Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), nas 
categorias A ou B, contem-
plando hipóteses de adição e 
mudanças de categorias, bem 
como para renovação do do-
cumento de habilitação. As 
inscrições serão feitas exclu-
sivamente pela internet, com 
início às 12h do primeiro dia 
até as 24h do último.

De acordo com o edital 
publicado no Diário Oficial do 
último sábado (10), ao todo 
serão 5 mil vagas, distribuí-
das com base nas 14 Regiões 
Geoadministrativas do esta-
do, sendo 50% (2,5 mil vagas) 
para candidatos à primeira 
CNH, das quais 70% para a 
categoria A (motos), 10% 
ACC (ciclomotores) e 20% 
para a B (carros); 40% (2.000 
vagas) para as hipóteses de 
adição e de mudança de cate-
goria, e 10% (500 vagas) para 
renovação da CNH.

Para concorrer ao pro-
cesso é preciso ter mais de 
18 anos, saber ler e escrever, 

Programa Habilitação Social 
começa a inscrever amanhã

possuir CPF, comprovar que 
mora em qualquer cidade da 
Paraíba e não estar respon-
dendo a processo que impeça 
o candidato de possuir a Car-
teira Nacional de Habilitação.

As vagas disponibilizadas 
pelo programa serão distri-
buídas entre os beneficiários 
com baixo poder aquisitivo e 
alguns grupos terão priorida-
de nesse processo. São eles: 
beneficiários do Programa 
Bolsa Família; desemprega-

dos; alunos que estejam cur-
sando o último ano do Ensino 
Médio na rede pública ou que 
tenham concluído o Ensino 
Médio na rede pública há no 
máximo dois anos; alunos 
concluintes ou que tenham 
concluído o Programa Edu-
cação de Jovens e Adultos 
(EJA) ou Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec). 

E ainda: egressos do Sis-
tema Penitenciário, inclusive 
os que se encontram no regi-
me semiaberto; adolescentes 
que tenham cumprido medi-
da socioeducativa nos termos 
do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e que tenham 
completado 18 anos de ida-
de; pessoas com deficiência; 
produtores selecionados no 
Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), com prio-
ridade para os agricultores 
de comunidades tradicionais 

(quilombolas, indígenas, ci-
ganos, assentados); mulheres 
vítimas de violência domésti-
ca; inscritos no Cadastro Úni-
co para Programas Sociais do 
Governo Federal (Cad-Único).

Segundo o edital, são 
consideradas pessoas com 
baixo poder aquisitivo aque-
las que apresentam renda per 
capita igual ou inferior a meio 
salário mínimo vigente. Já o 
processo seletivo será dividi-
do em três etapas: Inscrição; 
Análise das informações e 
documentação, e apresenta-
ção da documentação original 
pelo candidato, com aferição 
de saber ler e escrever junto à 
Comissão de Seleção da Sedh, 
de forma presencial.

O candidato beneficiado 
será dispensado das taxas re-
lativas aos exames de aptidão 
física e mental; adição de ca-
tegoria; mudança de catego-
ria; licença para aprendizado 

de direção veicular (LADV); 
permissão para dirigir A ou 
B; curso teórico-técnico e de 
prática de direção veicular; e 
relativo à dispensa do paga-
mento das taxas da renovação 
de CNH.

Para o superintende do 
Detran-PB, Agamenon Vieira, 
o programa vai possibilitar 
à população de baixa renda 
tanto o acesso à obtenção da 
CNH, bem como a sua renova-
ção, livre de qualquer custo, 
diminuindo o grande número 
de motoboys e profissionais 
de outras categorias que es-
tão trabalhando sem a per-
missão para dirigir, “o que faz 
com que o PHS seja um gran-
de programa social do Gover-
no da Paraíba”.

Já o secretário de Desen-
volvimento Humano, Tibério 
Limeira, considera uma ação 
importante de amplo alcance 
social, que vai contemplar um 

público que necessita desse 
olhar. “Segundo dados do sin-
dicato que representa a cate-
goria, 38% dela está traba-
lhando sem a legalização da 
CNH, um número alto. Então 
esse programa veio para aju-
dar, regularizar esses traba-
lhadores que vêm prestando 
um serviço relevante, princi-
palmente nesse momento de 
pandemia”. 

Foto: Marcos Russo

Candidatos devem preencher uma série de pré-requisitos, como ter 18 anos e saber ler e escrever; 2,5 mil vagas, ou seja, 50% do total, são destinadas à primeira habilitação, sendo 70% para motos

Edital publicado no 
Diário Oficial prevê 

5 mil vagas distribuídas 
com base nas 14 Regiões 

Geoadministrativas 
do Estado

Através do QR Code aces-
se a partir das 12h de ama-
nhã o site do Programa Ha-
bilitação Social para fazer o 

cadastramento. 

Poluição em JP

Semam recebe 721 denúncias no trimestre
Nos primeiros três 

meses do ano o Disque 
Denúncia da Secretaria de 
Meio Ambiente (Semam) 
da Prefeitura de João Pes-
soa recebeu 721 denúncias 
de infrações ambientais. 
São infrações como desma-
tamento, poluição sonora, 
despejo de esgoto fora da 
rede coletora, entre outros.

Das 721 denúncias re-
cebidas pela Semam, entre 
janeiro a março deste ano, 
314 foram de poluição so-
nora, disparada a infração 
com maior número de quei-
xas pela população de João 
Pessoa. 

Em seguida constam 
outras infrações, com 127 
denúncias, lançamento de 
esgoto, com 112 registros, 
poluição atmosférica, 107, 
desmatamento, com 33 e 
28 queixas de lançamento 
de águas servidas (águas 
de lavanderias e pias, des-
pejadas nas ruas, a céu 
aberto). Os bairros onde há 
um maior índice de denún-
cias são Mangabeira, Bairro 
das Indústrias e Manaíra.

O Disque Denúncia da 
Semam funciona de domin-
go a domingo, das 8h às 0h, 
pelo telefone 3218-9208. 
Um atendente recebe as 
informações e abre uma fi-
cha de denúncia onde são 

anotados todos os dados 
referentes à infração, como 
endereço, ponto de refe-
rência, nome do local de-
nunciado, tipo de denúncia 
– se é lançamento de águas 
servidas na rua, poluição 
sonora, lançamento de resí-
duos sólidos da construção 
civil, entre outros – telefo-
ne e nome da pessoa que 
está denunciando. Após o 
preenchimento, a ficha de 
denúncia é encaminhada 
para os fiscais de plantão, 
que verificam in loco. Após 
a confirmação da infração, 
os fiscais fazem a notifica-
ção e/ou autuação dos res-
ponsáveis pelo ato.

O secretário de Meio 
Ambiente, Welison de 
Araújo Silveira, destacou 
que um dos objetivos das 
ações da Divisão de Fisca-
lização da Semam é pro-
mover a educação ambien-
tal. “Atuamos para que as 
pessoas, principalmente os 
empreendedores e comer-
ciantes, entendam que a 
Semam atua como parceira, 
mostrando a importância 
de que se respeite a Legis-
lação Ambiental. Sempre 
com foco no diálogo, sem 
perder de vista o rigor e a 
necessidade de autuar e 
notificar, quando necessá-
rio. Estamos sempre aten-

tos para a preservação e 
recuperação do patrimônio 
ambiental de João Pessoa”, 
concluiu.

Trabalho - Na Semam 
duas equipes de fiscais tra-
balham por dia, de domin-
go a domingo, dias úteis e 
feriados. A primeira equipe 
trabalha das 8h às 19h e a 
segunda das 13h às 00h. 
Nas equipes atuam pro-
fissionais graduados em 

Geografia, Biologia, Gestão 
Ambiental, entre outras 
formações.

O chefe da Divisão de 
Fiscalização da Semam, 
geógrafo Jocélio Araújo dos 
Santos, lembra ainda que 
os fiscais são responsáveis 
por atender as demandas 
do Disque Denúncia e tam-
bém verificar processos 
diversos que chegam de 
órgãos como Ministério Pú-

blico Estadual, Ministério 
Público Federal, Ouvidoria 
da Prefeitura de João Pes-
soa, Câmara de Vereado-
res e ainda demandas da 
Divisão de Licenciamento 
da Semam. “Atuamos aten-
dendo à população e dan-
do apoio aos setores da 
Semam, sempre atentos à 
Legislação Ambiental, que 
norteia nossas ações”, con-
cluiu.  

Queixas de poluição sonora lideram os registros com 314 das reclamações recebidas pelo órgão ambiental

Foto: Evandro Pereira

A Companhia de 
Água e Esgotos da Paraí-
ba (Cagepa) informou 
que o abastecimento de 
água será interrompido, 
hoje, das 7h às 23h, na ci-
dade de Santa Rita, exce-
to a localidade de Várzea 
Nova.

De acordo com a 
diretoria de Operação e 
Manutenção da Cagepa, 
a suspensão no forneci-
mento de água em Santa 
Rita é necessária para 
que equipes da compa-
nhia realizem serviços 
de manutenção e lim-
peza dos reservatórios 
R-0 e R-E, da estação de 
tratamento de água, e 
dos reservatórios R-51 
e R-52, todos que aten-
dem o município, garan-
tindo assim a qualidade 
da água distribuída.

A Cagepa pede a 
colaboração de todos, 
no sentido de limitar o 
consumo de água ape-
nas para o essencial, ao 
longo do período da ma-
nutenção. 

Mais informações 
sobre esse e outros ser-
viços podem ser obtidas 
gratuitamente pelo tele-
fone 115, pelo aplicativo 
Cagepa e pelo WhatsApp 
da própia companhia: 
98198-4495.

Cagepa: 
faltará água 
hoje em 
Santa Rita
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‘Tudo Leve’
Cantor e compositor Daniel Pina lança o seu primeiro EP, que 
contam com músicas inéditas e novos arranjos mais intimistas 
para algumas canções já conhecidas pelo público. Página 12

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Disponibilizado nas plataformas digitais, o álbum ‘Baião Erudito’ ainda reúne obras de Gonzagão e Humberto Teixeira

“Para mim, foi uma parti-
cipação luxuosa e uma honra 
ter tocado ao lado desse mes-
tre da sanfona”, contou o violo-
nista, compositor, arranjador 
e intérprete cearense Nonato 
Luiz, referindo-se a o pernam-
bucano Dominguinhos (1941-
2013), cujos 80 anos de idade 
teria completado neste ano, 
mais precisamente no dia 12 
de fevereiro. 

Com o intuito de prestar 
uma homenagem póstuma, 
foi lançado recentemente, por 
meio do Selo Estelita (PE) para 
as plataformas digitais, o ál-
bum Baião Erudito, gravado 
originalmente em 2004, con-
tendo obras de Luiz Gonzaga 
(1912-1989) e Humberto Tei-
xeira (1915-1979). e no qual 
registrou com Dominguinhos 
a faixa ‘Baião de Dois’.

Ainda na esteira dos res-
gates, o artista pretende dispo-
nibilizar virtualmente, ainda 
neste mês, o Choro em Sona-
ta, outra produção da mesma 
época, só que é independente.

 Nonato Luiz ainda guar-
da na lembrança como surgiu 
a oportunidade de contar com 
o músico no disco Baião Eru-
dito, que recebeu tratamento 
visual baseado na xilogravura 
produzida por João Pedro e 
reúne 13 faixas compostas por 
Gonzagão e Humberto Teixei-
ra. “Dominguinhos não gosta-
va de viajar de avião, mas por 
via terrestre. Eu soube, então, 
que ele estava de visita na casa 
de outro sanfoneiro também 
muito conhecido, Waldonys, 
na cidade de Fortaleza. Liguei 
para Waldonys e contei da mi-
nha intenção de convidar Do-
minguinhos para participar da 
gravação e ele aceitou. Todo 
trabalho em estúdio foi feito de 
uma só vez e só precisei mos-
trar-lhe o arranjo e ensaiar um 
pouco”, recordou ele.

O músico observou que 
Baião Erudito tem duas faixas 
gravadas em formato de me-
dley: há o registro de ‘A Volta 
da Asa Branca’ e ‘Asa Branca’ 
na segunda faixa. “Fiz essa jun-
ção porque, além do arranjo 
ter ficado bem encaixado, é 
como uma narrativa do retor-
no da ave, depois de ter parti-
do da sua região por causa da 

seca”, esclareceu Nonato Luiz. 
Na sexta faixa, uniu as músi-
cas ‘Juazeiro’, ‘Assum Preto’ e 
‘Algodão’. “Resolvi fazer uma 
jogada, pois são três baiões e 
isso deu uma unidade interes-
sante”, prosseguiu o músico. 

Baião Erudito é o se-
gundo disco que a gravadora 
pernambucana subiu para as 
plataformas digitais. O primei-
ro foi Natal Feliz com Nonato 
Luiz, lançado em 2009, que 
contém 11 faixas – das quais 
três autorais do compositor e 
arranjador cearense – e está 
disponível ao público desde o 
mês de dezembro. “Esse foi o 
pontapé inicial da minha par-
ceria com o Selo Estelita, que 
está resgatando e colocando 
parte de minha obra, algumas 
que estavam até escondidas, 
no campo virtual, já que tudo 
hoje gira em torno da Inter-
net”, justificou.

Nonato classificou de fan-
tástica a iniciativa de dispo-
nibilizar seus discos no meio 
virtual. “Para mim, está sendo 
um sonho porque o meu tra-
balho ganha maior visibilidade 
e as pessoas ficam conhecendo 
mais a minha obra. Fico feliz 
por saber que as pessoas es-
tão recebendo bem as minhas 
músicas e outros discos meus 

ainda vão estar disponibiliza-
dos nas plataformas digitais 
por meio dessa parceria”. 

O artista frisa que é im-
portante lembrar que essas 
músicas do disco Baião Erudi-
to não foram compostas para 
violão. “Luiz Gonzaga era san-
foneiro e o que ele fazia era na 
linguagem dos teclados. O meu 
desafio foi pegar as peças que 
Gonzaga e Humberto Teixeira 
compuseram e adaptá-las para 
o violão, sem perder a essência 
e a linguagem e continuar sen-
do reconhecida como baião, 
mas contendo coisas minhas, 
para diferenciar um pouco e 
não ficar na mesmice, no bom 
sentido”, destacou Nonato 
Luiz, que nutre um carinho 
todo especial pela sua ferra-
menta de trabalho. “O violão 
é o meu instrumento e repre-
senta o mosaico da minha vida 
e do que eu produzo. É como 
se fosse minha alma e o meu 
corpo, através do qual trans-
mito os meus sentimentos”, 
disse ele, que já lançou 32 ál-
buns e dois DVDs ao vivo.

Beatles
O compositor e arranja-

dor cearense também reali-
zou um trabalho semelhan-
te ao Baião Erudito quando 

gravou, no Planeta Studio, na 
cidade de Fortaleza, o álbum 
Nonato toca Beatles, lançado 
em 1999 pelo selo Kuarup, 
de São Paulo. São 14 faixas de 
autoria do quarteto de Liver-
pool formado por John Len-
non, Paul McCartney, George 
Harrison e Ringo Starr. O dis-
co tem hits como ‘And I Love 
Her’ / ‘Norwegian Wood’, 
‘Blackbird’, ‘Let It Be’, ‘Michel-
le’, ‘Penny Lane’ e ‘Yesterday’, 
dentre outros.

Nonato Luiz justificou 
que o fato de gostar e admirar 
a obra o levou a gravar a banda 
inglesa, cujo disco a Kuarup já 
disponibilizou em streaming. 
“Tive muito cuidado ao fazer 
a transposição para arranjo 
de cordas dessas músicas dos 
Beatles, que sempre ouvi mui-
to a minha vida toda e que é 
fantástica, porque tem quali-
dade e quantidade. Além disso, 
a guitarra tem a 
mesma afina-
ção do violão, 
guardadas as 
diferenças da es-
trutura de cada 
i n s t r u m e n to , 
o que também 
contribuiu para 
realizar a trans-
posição”. 

Na época em que o disco 
foi lançado, o público aprovou 
o trabalho. “Fui feliz na escolha 
das músicas porque os críticos, 
inclusive do exterior, chegaram 
a escrever que eu tinha viajado 
por toda a obra dos Beatles. Só 
que fiz isso sem sentir, o que 
achei fantástico”, confessou 
Nonato Luiz, que é natural do 
Município de Lavras da Manga-
beira e chegou a tocar guitarra 
na sua juventude.

Guilherme Cabral 
 guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Parceria de Nonato Luiz com 
Dominguinhos é resgatada

No período de pandemia, violonista já 
tem cerca de 40 composições inéditas

Apesar do isolamento cau-
sado pela pandemia, o vio-
lonista Nonato Luiz continua 
produzindo em sua casa, loca-
lizada na cidade de Fortaleza 
(CE). “Estou com cerca de 40 
composições novas, que vou re-
gistrando no meu celular, e que 
podem resultar em três discos 
inéditos, para gêneros diversos, 
como choro, baião, samba, 
música barroca, canções de 
ninar e acalanto”, disse ele.

Nonato Luiz costuma se 
apresentar como solista de 

suas próprias obras, mas ainda 
incursiona por peças assinadas 
por renomados compositores, 
arranjando-as para o violão, 
ou então divide parcerias com 
letristas, a exemplo de nomes 
como Abel Silva, Fausto Nilo 
(com quem compôs ‘Baião 
da Rua’, obtendo um Prêmio 
Sharp de Música), Sérgio Na-
tureza e Capinam.

O violonista cearense já 
se apresentou, ou gravou, 
ao lado de instrumentistas 
consagrados como Turíbio 

Santos, Paco de Lucia, Pedro 
Soler, Radamés Gnattali, Tulio 
Mourão, Egberto Gismonti, 
Dominguinhos, além de artis-
tas como Nara Leão, Fagner, 
Chico Buarque, Zélia Duncan, 
Ed Mota, Amelinha.

Suas composições já fo-
ram gravadas pelos violonistas 
mais expressivos da atualida-
de pelo globo, como Shin-I-
chi Fukuda (Japão), Gerhard 
Reichenbach (Alemanha), 
David Burgess (EUA) e Ricardo 
Moyano (Argentina).
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Através do QR Code acima, 
acesse a lista das plataformas 
digitais para ‘Baião Erudito’

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Sanfona de Dominguinhos 
(D) e violão de Nonato (E) 
no estudio, gravando a faixa 
‘Baião de Dois’: o resgate com 
o intuito de homenagerar o 
pernambucano que teria feiro 
80 anos em fevereiro tem 
xilogravura produzida por 
João Pedro (abaixo)

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Composições recentes 
podem resultar em 
três discos inéditos, 
para gêneros diversos, 
como o choro, o baião, 
o samba e até as 
canções de ninar
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Essa vai doer no coração tanto quanto dói ouvir que 
Britney Spears é “vintage” e Matrix é um filme “antigo, po-
rém atual”: em 17 de abril de 2011, era exibido o primeiro 
episódio da estrondosa, premiada e recordista série da HBO 
Game of Thrones. A essa altura do campeonato, sabemos 
que nem tudo foram flores ao longo das oito temporadas 
(chamar as temporadas finais de adubo parece mais justo, 
na verdade). Rever o primeiro episódio, dez anos depois, foi 
uma reiteração, entretanto, que a força das primeiras tem-
poradas foi tão grande que a série se sustenta como sucesso 
mesmo com o fracasso posterior. 

Com narrativa envolvente e direção de arte impecável, 
uma hora de episódio passa voando. Lembro da confusão 
que senti quando vi uma porção de personagens e sobreno-
mes e casas e famílias e brasões e bastardos, uma vez que 
eu não conhecia a série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, 
obras nas quais o seriado se baseia, de George R. R. Martin. É 
interessante ver como muito do que acontece já no primei-
ro episódio é importantíssimo para a trama, como a relação 
incestuosa de Jaime e Cersei (o primeiro episódio termina 
com a clássica frase “the things I do for love” seguida do 
fatídico empurrão de Bran Stark), os flertes entre Sansa e 
Joffrey, o convite de Ned Stark para ser Mão do Rei Robert, 
o casamento de Daenerys e Drogo e o primeiro avistamento 
dos Outros. Observar como as pequenas nuances dos per-
sonagens foram apresentadas de início e poder lembrar tão 
rapidamente de jornadas (e mortes, óbvio) é uma prova do 
quão memorável é o fenômeno Game of Thrones.

Meus olhos lacrimejaram quando a vinheta de aber-
tura e o maravilhoso tema composto por Ramin Djawadi 
começaram a rodar. Foi um misto de sentimentos recordar 
da história, do desperdício da narrativa quando a série não 
mais era baseada nos escritos de George R. R. Martin e da 
própria mise-en-scène preparada para assistir a um novo 

episódio. Inclusive, minha coluna de #1 aqui no jornal A 
União foi sobre Game Of Thrones e a representatividade 
feminina na Grande Guerra mas, entre outros assuntos, 
lembrei das “watch parties”, nas quais eu e meus amigos 
e amigas nos juntávamos para assistir, em pleno domingo, 
um novo episódio da série. 

É pensar como o roteiro das duas, talvez três, últimas 
temporadas conseguiu acabar vagarosamente a constru-
ção de personagens e seus potenciais catárticos. O exemplo 
de Daenerys é até fácil de dar, mas ainda Sir Jorah, Tio Ben 
e Bran Stark e até mesmo a matilha de lobos, só para ci-
tar alguns nomes do arco principal, mereciam muito mais. 
Sim, é muito delicado mexer com uma obra pré-existen-
te. Eu costumo ser uma defensora de que nenhuma obra 
é intocável e sou aberta a consumir adaptações, apesar de 
geralmente concordar com a máxima “o livro é melhor”. 
Game of Thrones, a série para TV, é uma filha de várias 
mães e vários pais, mas é fato que sem a mente criativa de 
Martin, ela não se sustentou (ainda assim, 17,4 milhões de 
pessoas, contando só com os Estados Unidos, assistiram 
simultaneamente o primeiro episódio da 8ª temporada, 
em 2019). Os responsáveis pela adaptação para a HBO, 
D.B. Weiss e David Benioff, não merecem ser crucificados 
pelo rumo que a série tomou, afinal seus talentos são bem 
claros nas primeiras temporadas. 

A série só acabou há dois anos, mas revendo o pri-
meiro episódio, parece que ela terminou há meia década, 
antes de se perder. Talvez por isso eu não consiga excluir 
ou descartar a produção por completo. Na verdade, te-
nho fé que haverá uma reparação histórica, seja ela nas 
televisões ou nos livros. Por isso mesmo peço licença a 
vocês porque, neste momento, assistir os blu-rays com 
comentários e tudo está se tornado mais forte do que eu. 
O inverno está chegando!

Para o querido amigo Heitor Cabral

Sei não. Quem diz isso é o poeta anglo-ameri-
cano T. S. Eliot, (1888-1965) no seu imortal poe-
ma The Waste Land, publicado em 1922 e consi-
derado pela crítica especializada como um dos 
poemas mais importantes da língua inglesa, no 
século 20. A tradução da Civilização Brasileira, 
publicada em 1965 (justamente o ano da morte 
de Eliot!), foi assinada por Paulo Mendes Campos 
como A Terra Devastada.

A primeira linha do poema é justamente esta: 
“April is the cruellest month”. E a crueldade do mês 
de abril consiste exatamente no fato de a natureza 
ressuscitar a cada ano com a primavera, no mês 
de abril, depois de uma longa temporada de hiber-
nação, durante o inverno. O homem, porém, não 
tem a mesma capacidade de renovação que tem a 
natureza. E a primavera aponta para essa limita-
ção humana, a sua incapacidade de se renovar, de 
recuperar sua juventude e fertilidade. Por isso, o 
mês de abril é tão cruel para nós humanos: não 
nos renovamos como a primavera renova a natu-
reza, fazendo-a reviver um novo ciclo de juventu-
de e fertilidade. Para nós, então, a primavera nos 
aponta para a nossa finitude, daí a sua crueldade 
para com os humanos. 

Tudo isso me ocorre nesta chuvosa tarde de 
abril, quando nos debatemos a todo custo para 
nos mantermos saudáveis e vivos, dentro de uma 
pandemia que já dura mais de um ano, depositan-
do todas as nossas esperanças numa vacina que 
poderá nos salvar (ou não). 

Abril também marca a data do nascimento 
e da morte do maior poeta e escritor da língua 
inglesa, William Shakespeare, o bardo de Strat-
ford upon Avon, ambas celebradas no dia 24 de 
Abril, (coincidência ou não) o dia dedicado ao 
santo padroeiro da Inglaterra, São Jorge. 

E por que tudo isso ocorreu justamente 
hoje? Bem, para início de conversa, estamos no 
mês de abril. Um “Abril despedaçado” por mi-
lhares de mortes. Em seguida, tudo me veio à 
mente porque assisti hoje a um documentário 
no Curta! (o canal da minha predileção), cujo 
foco era a carreira cinematográfica do ator Or-
son Welles, um ator shakespeareano por exce-
lência, que criou vários personagens inesquecí-
veis, como Otelo, Macbeth e, o mais inesquecível 
de todos: Falstaff! Welles tinha o físico perfeito 
(o phisique de rôle ideal) para encarnar o per-
sonagem gorducho e grandalhão de Shakespea-
re. E ficou inesquecível no papel. O canal Curta! 
sempre me traz essas surpresas agradáveis so-
bre arte, música, cinema, literatura, tudo o que 
mais me agrada, principalmente numa chuvosa 
tarde de domingo!

Abril é o mais 
cruel dos meses?

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

O dia em que Zé Américo 
ameaçou deixar a Paraíba

A notícia caiu como uma bomba 
no Estado. No dia 5 de maio de 1978, 
o ministro José Américo de Almeida, 
em entrevista concedida a um jor-
nal do sul do país, manifestava seu dese-
jo de deixar a Paraíba, anunciando que 
estaria no propósito de vender sua man-
são no Cabo Branco e fixar residência 
em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A deci-
são teria sido tomada em razão de algu-
mas declarações de aliados políticos de 
Milton Cabral e Antônio Mariz, preteri-
dos na escolha para o governo estadual. 
Acusavam o ministro de ter trabalhado 
em favor da indicação de Tarcísio Burity, 
queimando os dois outros nomes.

Assim se expressou José Américo 
ao declarar sua mágoa com a acusação 
que lhe faziam: “Nessa altura da vida, 
preciso, acima de tudo, de paz de espí-
rito. Por isto abandonei a política que 
é, por seu estilo, trepidante. O pior dos 
desgostos emocionais é a indignação. E 
nada nos fere mais que a injustiça. Te-
nho feito tudo para alhear-me da vida 
partidária, que não tem nada a oferecer-
me, por que não aceito. Esperava levar 
aqui uma vida tranquila, lendo e escre-
vendo. Infelizmente, porém, por mais 
que vivesse retirado da política, sem 

nenhuma ambição, lançam-me a culpa 
de atos que sou incapaz de praticar. Na 
idade extrema em que estou, preciso 
resguardar-me de emoções e a pior de-
las é a indignação”.

Como era de se esperar, a proclama-
ção de desgosto feito por ele publicamente 
causou preocupação em todos os paraiba-
nos que o consideravam uma referência 
política e intelectual do nosso povo. Fo-
ram imediatas as reações no sentido de 
dissuadi-lo dessa intenção. Parlamentares 
de todos os partidos formularam apelos 
para que o ministro reconsiderasse a de-
cisão tomada, num impulso emocional de 
desencanto com a política praticada em 
nossa terra.

Na Assembleia Legislativa, seu presi-
dente, deputado Nominando Diniz, lide-
rou movimento nesse sentido, afirmando: 
“José Américo, que é nosso orgulho, não 
pode deixar a terra que o viu nascer e que 
a serviu com amor e devotamento. O meu 
apelo traduz os anseios de toda a Paraíba”. 
O deputado Manoel Gaudêncio, um dos 

mais destacados aliados de Antônio Ma-
riz, declarou: “Em consequência de um 
mal-entendido, não se pode pensar em 
José Américo deixando a Paraíba”. Segui-
ram-se manifestações de apoio ao pedido 
para que o ministro desistisse dessa ideia 
de abandonar nosso Estado por vários 
parlamentares, entre os quais, Antônio 
Montenegro, Soares Madruga, Francis-
co Soares, Frei Marcelino, Rui Gouveia e 
Edme Tavares.

O presidente da Academia Paraiba-
na de Letras, Aurélio de Albuquerque, 
organizou uma comitiva de acadêmicos 
que se direcionou à residência de José 
Américo, na tentativa de demovê-lo des-
sa vontade. O grupo era formado pelo 
ministro João Lyra Filho, desembargador 
Mário Moacir Porto, escritor Juarez da 
Gama Batista, poeta Celso Novaes, pro-
fessor Afonso Pereira, Lauro Xavier e Eu-
gênio de Carvalho. Ao final do encontro, 
o presidente teria perguntado: “Ministro, 
o senhor não pode dar uma declaração 
assim como o ‘Fico’?” Ao que ele respon-
deu: “Fico não, ficaram-me”.

Enfim, parecia que José Américo ha-
via se sensibilizado com o apelo dos parai-
banos e decidira permanecer morando no 
Cabo Branco, no local onde hoje funciona 
a Fundação que leva seu nome. E foi o que 
efetivamente aconteceu.

Rui Leitão

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

VitóriaGi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

Há dez anos, estreava
‘Game of Thrones’ na HBO 

Corpulento Orson Welles em ‘Falstaff - O Toque da Meia-Noite’ (1965)

Colunista colaboradora

 Ministro, o senhor não pode dar 
uma declaração assim como o ‘Fico’? 

Ao que ele respondeu: ‘Fico não, 
ficaram-me’  

Foto: Divulgação

Família Stark é apresentada no 
episódio de estreia da série baseada 

na obra de George R. R. Martin

Foto: Divulgação

Destaque

Inscrições para o 4° Curta Caicó 
seguem até o próximo domingo

A 4ª edição do Festival de Cinema Curta Caicó está prevista 
para agosto e as inscrições para os curtas-metragens que parti-
ciparão das mostras seguem até o próximo domingo (dia 18). O 
regulamento e o formulário estão disponibilizados gratuitamen-
te no site oficial do evento (www.curtacaico.com.br). Os filmes 
selecionados serão distribuídos em duas mostras competitivas.
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Quem vive nessas latitudes onde resolvi gastar 
esses derradeiros anos do outono de minha vida, 
certamente não conhece Zé Laranja. Nem mesmo ou-
viu falar. Mas vou fazer uma revelação: nem imagi-
nam o que estão perdendo. Esse meu amigo é gente 
da melhor qualidade.

Lá se vão exatamente 20 anos que conheci o 
Zé. Não estou me referindo a qualquer Zé, mas ao 
Zé Laranja.

Foi lá em Campinas, no interior de São Paulo, 
que conheci e convivi por um ano com essa criatu-
ra. Trabalhávamos na mesma escola. Eu residindo na 
cidade e Zé vinha uma vez por semana de Uberlân-
dia para ministrar suas aulas de Língua Portuguesa 
enquanto eu pererecava com a Matemática. Nem me 
lembro mais quantas turmas de cursinho eram. Zé 
precisava de dois dias para fechar o horário enquan-
to que eu esparramava minhas aulas por cinco dias 
da semana, já que ocupava cargo dentre os que coor-
denavam a escola. Mas sempre que os intervalos de 
aulas permitiam eu gostava de puxar uma prosa com 
Zé Laranja. Eu e aquela turma de professores. 

Zé sempre foi bom de conversa, contador de causos 
como ninguém. Eu até que me acho razoável nessas ve-
leidades, também conheço gente especialista em esti-
car uma prosa com boa história para contar, mas igual 
ao Zé Laranja...

Vou falar um pouco desse meu camarada para vocês.
O nome verdadeiro, não o artístico, desse conta-

dor de causos é José Antônio Sansevero Martins. Pa-
rece até nome de juiz do Supremo, tão elegante é esse 
carimbo que recebeu na pia e no cartório. Quanto ao 
apelido, o Zé vocês sabem de onde veio, já o Laranja, 
dizem que é dos tempos em que nosso amigo jogava fu-
tebol. Foi goleiro, e sabem como é; goleiro não é apenas 
uma posição dentre os onze de um esquadrão é, antes 
de qualquer coisa, um jeito de ser e viver. Quem é go-
leiro, é goleiro para sempre. Será goleiro nas mínimas 
atitudes, desde o modo de vestir ao jeito de pentear os 
cabelos (isso quando ainda os possuir, é claro!). Vaido-
sos que só. Zé Laranja até que não é tanto. Dizem as 
más línguas (amigos em comum) que Zé abandonou a 
meta para se dedicar ao magistério depois de desco-
brir que não dava para a coisa. Aquelas más línguas di-
zem, (eu disse, dizem) que ele desistiu de vestir um dia 
a camisa de nossa Seleção porque costumava engolir 
umas penosas. Andou deixando umas bolas fáceis de 
agarrar balançarem suas redes. Enfim, o mundo per-
deu um “keeper” que não era lá essas coisas e ganhou 
um professor como poucos e um contador de causos 
como nenhum.

Mas o que me trás aqui, roubando espaço precio-
so deste tradicional rotativo para gastar essas linhas 
me referido a alguém que está a mais de dois mil qui-
lômetros de lonjura? Muito simples, Zé Laranja vai ser 
pai. Ele e Maria Angélica foram adiando, adiando, até 
que deu certo. 

Lá está a consorte do ex-goleiro toda linda, com 
uma barriga de já quase nove meses. Segundo nos reve-
la essas modernices da medicina, quem está lá dentro 
doidinho pra sair é um machinho vendendo saúde.

Quando me chegou a notícia fiquei feliz não só 
pelo Zé e Maria Angélica, mas também por esse povão 
mundo afora. Estamos precisando de mais Zés Laran-
jas por aí, para o mundo ficar mais responsável e di-
vertido, como ensina esse nosso amigo.  E com toda 
benção do Senhor está chegando mais um. O pai, mo-
rando hoje em Goiânia, está todo pimpão com, como 
ele diz, o goianinho do “pé rachado” que está chegan-
do.  Para mim quem vem por aí é o Laranjinha. Isso 
mesmo, vão me perdoando, mas filho de Laranja só 
pode ser Laranjinha. 

Mas, enfim, isso pouco importa. Não vem ao caso 
se ele ganhar esse ou qualquer outro codinome cítri-
co, mexerica, bergamota, laranja cravo... Mas que seja 
aquela boniteza  toda que é a mãe,  estudioso e com-
penetrado como o pai e, principalmente que aprenda 
a contar causos como Zé Laranja.

Só que o danadinho já vem com nome vai se cha-
mar Pietro. Mas quando estiver crescidinho, quiser jo-
gar seu futebol, como acham que ele será chamado?

E por falar em futebol, torcemos aqui para que 
seja um craque sob a meta (não como foi o pai). Quem 
sabe um dia a família possa ouvir num jogo da Sele-
ção, o locutor todo entusiasmado numa final de Copa 
do Mundo gritar a plenos pulmões:

– Vai que é sua, Laranjinha!

PS.: Hoje, minhas queridas Tereza Marques e Do-
dora lá de Beagá, vão ficar sem meus causos. Precisa-
va fazer essa homenagem. Se conhecessem Zé Laran-
ja, iam me dar razão.

Laranjinha

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

‘De Repente na Rede’

O poeta pernambucano Severino 
Dionísio – conhecido artisticamente 
como Biu Dionísio – é o homenagea-
do de mais uma edição do programa 
‘De Repente na Rede’, que a Funda-
ção Espaço Cultural da Paraíba exibe 
gratuitamente a partir das 19h desta 
quarta-feira, por meio do canal oficial 
da própria instituição no YouTube (/
funescpbgov ). Durante a edição, cujo 
episódio é disponibilizado a cada 
semana, sempre nos mesmos dias e 
horário, o apresentador Iponax Vila 
Nova mostrará aspectos da vida e da 
obra do repentista. 

“Um dos grandes nomes da can-
toria, Biu Dionísio nasceu na cidade 
de Vitória de Santo Antão, tem 40 
anos de profissão e já participou de 
mais de 600 festivais”, colocou o apre-
sentador. “Ele começou a cantar com 
17 anos de idade, porque a família 
dele – os pais e os avós – promoviam 
muitas cantorias. Então, Dionísio não 
é de uma família de repentistas, mas, 
por assistir as cantorias na casa dele 
e pela vizinhança, ele despertou esse 
interesse pela cantoria. Aos 14 anos, 
ele começou a escrever algumas coi-
sas e, aos 17 anos, pediu uma viola 
ao pai, que atendeu ao seu pedido”, 
disse Iponax Vila Nova.

Biu Dionísio se destaca também 
por ter criado alguns gêneros para 
a cantoria, como ‘Casa de Taipa’, ‘Os 
paus da porteira’ e ‘Maritaca’. É de 
sua criação o poema Mulher nota 
10, no qual ressalta os variados ofí-
cios e afazeres femininos e como as 
mulheres acabam conseguindo se 
destacar, com nota máxima, em to-
das as áreas.

A Funesc vinha realizando pre-
sencialmente o projeto ‘De Repente 
no Espaço’ desde julho de 2015, sob a 

coordenação do apresentador oficial, 
Iponax Vila Nova, filho do pernambuca-
no Ivanildo Vila Nova, um dos maiores 
repentistas da atualidade. No entanto, 
por causa da pandemia, o programa 
está sendo, por enquanto, exibido de 
forma virtual, como alternativa para 
manter a atração ao público que apre-
cia a arte da cantoria de improviso.

Todos os vídeos do projeto po-
dem ser encontrados e acessados no 
canal da Funesc no YouTube.

Edição faz homenagem 
ao poeta Biu Dionísio

Foto: Divulgação

Declamador pernambucano tem 
40 anos de profissão e já participou 
de mais de 600 festivais

Um dos diretores de Os 
Arrependidos, Armando An-
tenore, no início da sua apre-
sentação do filme diz: “O longa 
é sobre os estragos terríveis 
que um governo (ditatorial) 
pode trazer para os indivíduos 
e para a sociedade em geral”. 
Enquanto, Ricardo Calil, o co-
diretor, completa: “Entender a 
razão do outro, sem necessa-
riamente lhe dar razão”, numa 
citação ao documentarista 
Eduardo Coutinho.

Fazendo parte da Mos-
tra Competitiva do Festival É 
Tudo Verdade, o filme poderá 
ser assistido gratuitamente 
amanhã, às 21h, na platafor-
ma Looke.

O documentário Os Ar-
rependidos é antes de tudo, 
um tratado sobre a natureza 
humana, ou seja, sobre suas 
complexas contradições.

No pior momento da di-
tadura militar, após o homo-
logação do Ato Institucional 
número 5, o famigerado AI-5, 
em 1968, que deu poder ao 
Estado de perseguir e pren-
der seus adversários políti-
cos, entre outras coisas, um 
grupo de jovens, no início cin-
co, que tinham entrando na 

luta armada contra o regime, 
são presos e torturados no 
início dos anos 1970. E na pri-
são decidem colaborar com o 
regime, negando seus ideais e 
os princípios da luta armada 
no país contra um regime que 
prendia, matava e torturava 
seus adversários.

O documentário de 
Antenore e Calil recupera a 
história incômoda e quase 
esquecida desses jovens “ar-
rependidos”, para entender 
as razões dos seus atos, con-
textualizando o momento de 
exceção em que viveram e 
dando-lhes voz, hoje, para fa-
lar sobre os acontecimentos 
do passado.

Entremeando imagens 
de arquivo, algumas raríssi-
mas, com depoimentos de 
alguns desses jovens, agora, 
senhores, o filme equilibra 
bem sua linha narrativa e po-
tencializa a história tratada.

Nesse aspecto, o uso do 
material da propaganda ins-
titucional da ditadura militar 
da época com jingles que enal-
teciam seus símbolos e o re-
gime vigente – mostrando de 
maneira ufanista e enganosa 
as benesses de um país gran-
dioso para o bem-estar de sua 
população –, contrasta diame-
tralmente com prática da vio-
lência de sua polícia política 
nos seus porões das prisões.

O filme se concentra nos 
cinco primeiros jovens presos 
no início dos anos 1970, que 
viram “os arrependidos”, para 
costurar uma história quase 
desconhecida, e contextualizar 
os aspectos de um momento 
tão ímpar e complexo.

Os depoimentos deles, 
dos que sobreviveram, e dos 
parentes dos que morreram, 
revelam as consequências 
de seus atos, e jogam luzes 
para se entender um pouco 
o momento político atual que 
vivemos, governado por um 
presidente de extrema direita, 
eleito democraticamente, mas 
que anseia e exalta a ditadura 
militar entre 1964 a 1985.

Festival É Tudo Verdade exibirá filme 
sobre os porões da ditadura militar

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial
do É Tudo Verdade

Cena do longa ‘Os Arrependidos’, que será exibido amanhã no festival on-line

Foto: Divulgação

Guilherme Cabral 
 guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

Amilton Pinheiro
Especial para A União
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Com ‘Tudo Leve’, cantor e compositor produz músicas 
inéditas com voz e violão, além de colocar nova roupagem 
intimista em canções já conhecidas do seu público

Os tempos são difíceis 
e as circunstâncias não aju-
dam, mas o cantor e composi-
tor Daniel Pina enfrenta tudo 
isso e nos oferece Tudo Leve, 
seu primeiro EP lançado na 
última semana nas platafor-
mas de streaming de música. 
São seis faixas gravadas com 
voz e violão que contam com 
músicas inéditas e novos ar-
ranjos mais intimistas para 
algumas canções já conheci-
das pelo público do artista.

“Eu sempre tento levar 
paz e leveza, mas o fato de ter 
feito esse trabalho com voz e 
violão, isso fica mais acen-
tuado. Quando a gente faz 
um arranjo de vários instru-
mentos, a gente vai colocan-
do camadas e mais camadas 
sonoras, e, às vezes, isso vai 
nos distanciando de como a 
música foi feita”, destaca.

Pina é bacharel em mú-
sica erudita, tocando contra-
baixo acústico na Orquestra 
Sinfônica da UFPB. Como 
baixista, ele também já inte-
grou a equipe de músicos de 
artistas locais, a exemplo de 
Val Donato, Lucy Alves, Toto-
nho e Nathalia Bellar.

Porém, a decisão de fazer 
esse trabalho completamente 
acústico não é apenas estética 
ou artística, mas uma conse-
quência dos novos hábitos 
adquiridos durante a crise 
sanitária e a limitação de se 
reunir com seus parceiros 
musicais em estúdio. “Com a 

pandemia, eu me aproximei 
bastante do violão, fazendo li-
ves e produzindo sozinho em 
casa. Então, tinha uma ques-
tão da necessidade, mas tam-
bém eu sempre tive o desejo 
de fazer um trabalho mais in-
timista”, revela.

Nesse trabalho, Daniel 
Pina junta em novos arranjos 
alguns singles que já haviam 
sido lançados e inclui a isso a 
inédita ‘Alto-mar’, que conta 
com a participação de Maria 
Kamila, vocalista do grupo 
Os Gonzagas, ex-participante 
do The Voice Brasil e namo-
rada do cantor. É a ela quem 
ele dedica também a canção 
‘Nossa Rotina’, lançada no 
ano passado. Soma-se aos 
vocais o cantor Lucas Dantas 
que acompanha Daniel em 
Tudo Leve, que abre o álbum 
e dá nome ao trabalho. Divi-
dindo os violões em todas as 
faixas, Felipe Francis com-
pleta o time que compõe o 
novo álbum.

Fazem parte ainda do EP 
as canções ‘Nó de Rede’ – que 
Daniel classifica como uma 
música que vem com o ba-
lançar leve desse utensílio de 
descanso e com a força do nó 
que não se desfaz com facili-
dade; ‘Deixa’ – que, segundo 
Pina, é a música mais sensual 
do disco; e ‘Teu’, carro-chefe 
da carreira solo de Daniel e 
a mais pedida nos shows e 
lives do cantor.

“Parece fácil fazer mú-
sica em voz e violão, mas é 
muito desafiante. É como se 
você estivesse pintando com 

duas cores, e você precisa ex-
trair com o pouco que você 
tem uma coisa interessante”, 
compara Daniel, que acredita 
que, desta forma, as canções 
estão mais próximas da for-
ma que elas foram compos-
tas. “É uma música nua, sem 
maquiagem”.

Investindo na divulga-
ção desse trabalho, Daniel 
Pina já pensa nos próximos 
caminhos e formatos para 
onde quer levar suas futuras 
produções. “O som com voz 
e violão é algo que eu quero 
fazer sempre, até pra eu me 
aproximar mais da música, 
perceber mais a letra. Mas 
eu já estou querendo fazer 
outras coisas, gravar com 
outra formação, com música 
eletrônica”, adianta.

Quem procurar os ví-
deos de Tudo Leve ou as pu-
blicações mais recentes de 
Daniel Pina nas redes sociais 
poderá ver ainda as ilustra-
ções criadas pelo designer e 
quadrinista Diego Carneiro, 
exclusivas para a divulgação 
do projeto.

Paraibano
Daniel Pina 
lança o seu 
primeiro EP
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Joel Cavalcanti
cavalcanti.joel@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no 
YouTube de Daniel Pina

Decisão do músico de fazer o trabalho completamente acústico 
não foi apenas estética ou artística: a limitação colocada pela 
pandemia também foi um fator importante para o disco, cuja 
capa foi criada pelo designer e quadrinista Diego Carneiro
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Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Através da Internet, escutei 
e vi praticamente todos os 
CDs e vídeos do compositor 

e cantor francês Alex Faraut (foto), 
que reside em Cannes. 

A partir daí, decidi tentar reuni-lo 
com o potiguar paraibano Gustavo 
Magno, realizando shows na França e 
no Brasil. “Pour quoi non?...”

Já nos conhecemos pela net, des-
de o ano passado, e ontem mandei o 
seguinte e-mail (em francês; cá está 
traduzido):

nnnnnnnnnn

“Alex, vi hoje no Facebook uma 
gravação contigo em um show em que 
você usa violão e gaita. Ficaram bons 
o som e a sua performance. Lembro 
que fizemos um longo contato no ano 
passado que foi interrompido.

Existe um compositor aqui, Gus-
tavo Magno, da tua faixa estética e 
etária, com um CD gravado, muito 
bom, chamado Divina virtude.

Seria considerável a realização 
de um shows aí na França e países 
vizinhos somente com vocês (acús-

ticos).  A seguir, você viria ao Brasil 
para isso ser feito aqui no Nordeste 
brasileiro (onde moro) e depois no 
Rio de Janeiro e em São Paulo, com 
os pés no chão. Tudo o mais rápido 
possível. Imagine se gravássemos 
um disco chamado Magno / Faraut 
(France / Brésil). 

Precisaríamos ter uma reunião o 
mais cedo possível, aqui na Paraíba, 
no Brasil, a fim de definirmos tudo. 
Nós daríamos a hospedagem e a ali-
mentação. Então, você conseguiria aí 

quem lhe patrocinasse o dinheiro da 
passagem aérea de ida de volta.

ALLONS!
Lembro que seria seu produtor, por 

enquanto para os shows brasileiros e 
o disco gravado aqui e na França.

Espero que desta vez dê tudo cer-
to. Acredito muito no seu trabalho”.

nnnnnnnnnn

Em tempo: Alex Faraut gravou a 
ótima ‘Paname allons danser’, que 
cheguei a reproduzir no Twitter e 
no Facebook. 

Acompanho sua carreira e de ou-
tros pela Internet, desde o princípio. 
O público brasileiro – quando quer 
conhecer a nova música internacional 
– vai quase exclusivamente aos sites 
americanos. Claro que ainda é fruto 
da nossa longa colonização cultural 
pelos EUA. Um dia isso vai acabar, 
inclusive com o uso da Internet.

No título da música com Alex Fa-
raut, ‘Paname’ não é Panamá. É Paris, 
um nome afetivo que os franceses dão 
à sua capital.

Na música, juntando a França e o Brasil
       Se eu não fosse amigo 
de Sílvio Osias, talvez 
Osman Giuseppe Gioia 
não tivesse sido autor do 
arranjo de ‘Sociedade dos 
poetas putos’, e seu dire-
tor musical no disco-mix 
vinil de 1990. Foi o jor-
nalista e também músico 
(e outras coisas) que me 
levou ao maestro. 
       Tenho a felicidade 
de Sílvio ter acompa-
nhado toda a minha 
carreira a partir de 
quando fiz, com meu 
então parceiro Cleo-
dato Porto, e vocais de 
Walter Galvão (que era 
de um grupo chamado 
Pleft), o show Puxa-pu-
xa. Sílvio tocou comigo 
‘Rebola e dança’ num 
festival carnavalesco. 
Honra-me poder dizer 
que sempre colaborou 
nos meus insights sono-
ros, até o show Conver-
sas em torno do busto de 
Augusto, pois é um dos 
jornalistas nordestinos 
mais antenados com 
a produção artística, 
principalmente música 
e cinema. Sim, nada de 

esquecer: ele estava no 
estúdio Estação do Som, 
no Recife, durante as 
gravações de ‘Sociedade 
dos poetas putos’.
       Graças a Osman Gioia, 
que era então regente 
da Orquestra Sinfônica 
Jovem da Paraíba, fui o 
primeiro compositor no 
Nordeste a ter apresen-
tação, ao vivo, de uma 
música em que foi usado 
um teclado (no caso 
um Roland de última 
geração) com samplers 
internos, criando timbres 
variados. O sampler é um 
processo que vai além do 
sintetizador. 
       Assumo não a vaida-
de, mas o que Gilberto 
Gil gosta de definir como 
“orgulho civil”, desde 
quando lançou com 
Antonio Risério o livro 
O poético e o político. 
Escrevi este texto por-
que não posso me calar 
diante dos silêncios 
soltos por aí, quando 
‘Giramulher’ e o tropica-
lismo local completaram 
53 anos. Muito grato aos 
que entenderem.

São 53 anos
Foto: Divulgação
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Enquanto durar a pandemia, prefeitos desses municípios podem contratar sem licitação e adiar pagamento de dívidas públicas

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) aprovou ontem 
o Projeto de Decreto Legislativo 
24/202 incluindo mais 45 mu-
nicípios em estado de calamida-
de pública. Ao todo, agora, com 
os 65 que já estavam na mesma 
situação, são 110 as cidades 
paraibanas cujos gestores po-
dem, enquanto durar a pande-
mia da covid-19, contratar sem 
licitação e adiar pagamento de 
dívidas públicas. 

Aprovada com votos con-
trários do líder da oposição, 
deputado Cabo Gilberto (PSL), e 
do deputado Wallber Virgolino 
(Patriota), a matéria não foi mo-
tivo de debate na sessão remota 
da manhã de ontem, situação 
que repetiu o clima nas outras 
duas votações ocorridas no dia 
6 e no dia 25 do mês passado.

Com a aprovação desse 
novo Projeto de Decreto Legis-
lativo 24/2021, estão também 
agora em estado de calamidade 
pública as cidades de Alagoi-
nha, Araçagi, Arara, Areia de 
Baraúnas, Bananeiras, Barra de 
São Miguel, Bernardino Batista, 
Bonito de Santa Fé, Borborema, 
Caaporã, Cabedelo, Cacimba de 
Areia, Cajazeiras, Conceição, 
Condado, Conde, Cubati e Cuité.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Com aval da ALPB, 110 cidades 
estão em estado de calamidade

Exclusão e anexação
A Câmara Municipal de João Pessoa aprovou, por unanimidade, medida provisória 
assinada pelo prefeito Cícero Lucena promovendo alteração de nomes, exclusão e 
anexação de diversos secretarias e órgãos da administração. Página 14
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Justiça & Adjacências

Processo seletivo
A 12ª Vara da Justiça Federal na Paraíba 
(JFPB), em Guarabira, publicou edital con-
vocando os nove candidatos classificados 
na primeira etapa do processo seletivo de 
estagiários voluntários do Curso de Direito 
para comparecerem à fase de entrevistas, 
que foi agendada para a terça-feira(13), pelo 
aplicativo Zoom. O processo visa selecionar 
dois estagiários do Curso de Direito, bem 
como formar cadastro de reserva.

Contas desaprovadas
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definiu o 
critério de base de cálculo de sanção aplicada 
em julgamentos de prestações de contas de 
partidos políticos. Por unanimidade, foram 
desaprovadas as contas do Diretório Na-
cional do Partido Democrático Trabalhista 
(PDT). Foi estabelecido, por maioria dos 
votos em plenário, a devolução de cerca de 
R$ 2,5 milhões do PDT aos cofres públicos, 
devido a irregularidades identificadas nas 
contas do partido em 2015.

Eleições na OAB
A movimentação para composição de cha-
pas para a eleição da Ordem dos Advogados 
do Brasil na Paraíba (OAB-PB) começa a se 
intensificar. Na segunda-feira (12) um grupo 
de advogados se reuniu em Campina Grande 
para dialogar sobre o processo que ocorre 
em novembro para definir quais as melho-
res alternativas para a disputa. O grupo tem 
representantes da advocacia municipalista, 
criminal, eleitoral e civil. A ideia é montar 
uma chapa para disputar o comando da OAB 
paraibana.

Novo período de gestão
Foi definida a coordenação dos Juizados Es-
peciais Federais da Justiça Federal na Paraíba 
(JFPB) para o biênio 2021-2023. De acordo 
com ato da presidência do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região (TRF5), o juiz federal 
Rodrigo Cordeiro de Souza Rodrigues, que 
atua na 7ª Vara em João Pessoa, foi recondu-
zido ao cargo e seguirá como coordenador 
estadual dos JEFs até 31 de março de 2023. 
O novo período de gestão começou no último 
dia 7.

Acidentes de trabalho
O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) aten-
deu solicitação do Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e aderiu ao movimento 
‘Abril Verde’, iluminando a sede do Palácio 
da Justiça com luzes verdes. A iluminação foi 
instalada na última sexta-feira (9) e ficará du-
rante todo o mês de abril. Para o juiz auxiliar 
da Presidência do TJPB, Rodrigo Marques, a 
adesão ao movimento é uma forma de mos-
trar que o Judiciário também tem interesse 
em disseminar a cultura da prevenção aos 
acidentes de trabalho.

Balanço unificado
A Gerência Executiva de Execução Penal 
e Acompanhamento de Penas Alternati-
vas (Geepapa) e a Gerência Operacional de 
Articulação com Estabelecimentos Penais 
(Goaep) da Defensoria Pública do Estado da 
Paraíba (DPE-PB) apresentaram um balanço 
unificado das suas ações em um ano de pan-
demia da covid-19. Foram 9.415 atendimen-
tos nos estabelecimentos prisionais de todo 
o estado, 221 pedidos de prisão domiciliar e 
4.651 petições.

Pesquisa de satisfação
A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) está 
realizando uma pesquisa de satisfação para 
avaliar o atendimento remoto do órgão, 
especialmente após a implantação do ‘Bal-
cão Virtual’, sistema eletrônico que utiliza o 
WhatsApp como canal oficial de comunica-
ção da seção judiciária paraibana, de acordo 
com a Portaria 115/2021. O resultado da 
avaliação servirá de base para o aprimo-
ramento e otimização da rotina judicial e 
administrativa da JFPB durante o Regime 
Diferenciado de Trabalho (home office ou 
híbrido).

Um dia depois da aprova-
ção na Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ), o plenário 
da Assembleia Legislativa da 
Paraíba confirmou ontem, por 
unanimidade, a concessão da 
‘Medalha Epitácio Pessoa’ para 
a advogada e maquiadora parai-
bana Juliette Freire, do BBB-21. 
A proposta, assinada por todos 
os 36 parlamentares, foi apre-
sentada pelos deputados esta-
duais Ricardo Barbosa (PSB) e 
Wilson Filho (PTB).

Na justificativa do projeto, 
os dois autores consideram que 
o principal objetivo da iniciativa 
é homenagear a participante 
do programa Big Brother Bra-
sil, da Rede Globo, que, mesmo 

enfrentando xenofobia durante 
a sua participação, realiza uma 
atuação que tem se tornado 
destaque nacional e sempre em 
defesa dos valores, costumes e 
cultura da Paraíba.

Os dois autores destacaram 
também que o intuito da home-
nagem é também o fato da parti-
cipante Juliette estar despertan-
do a curiosidade dos brasileiros 
que não conhecem a Paraíba, ao 
ressaltar as belezas naturais do 
estado e da capital João Pessoa, a 
exemplo das “belas praias”, além 
de valorizar constantemente os 
artistas filhos da terra, como 
Chico César, Shylton Fernandes 
e Capilé.

“Juliette sofreu preconceito 

em relação ao lugar de nasci-
mento, mas tem sido forte, su-
perando críticas e atraindo a 
atenção de todo o Brasil. Não é 
à toa que ela é a paraibana com 
maior número de seguidores 
no Instagram, ultrapassando os 
20 milhões”, ressaltou Ricardo 
Barbosa.

Ele acrescentou que “a pa-
raibana vem aproveitando “sua 
simpática visibilidade” no BBB-
21 para divulgar a Paraíba – 
“suas belezas, pontos turísticos, 
eventos marcantes, o que é muito 
importante para atrair turistas 
num futuro próximo, quando a 
pandemia estiver mais controla-
da, e, quem sabe, atrair até novos 
investimentos”, concluiu.

A ‘Medalha Epitácio Pessoa’ 
é a mais alta honraria da Assem-
bleia Legislativa paraibana e 
tem como objetivo homenagear 
personalidades por sua impor-
tante contribuição à Paraíba.

O presidente da Assem-
bleia, deputado estadual Adria-
no Galdino (PSB), destacou que 
Juliete se mostra uma pessoa de 
carisma e que consegue convi-
ver com equilíbrio entre os di-
ferentes. Já o deputado Ricardo 
Barbosa, idealizador do projeto 
de resolução, acrescentou que a 
homenagem a Juliette Freire “é 
justa e meritória” e, assim como 
milhões de brasileiros, se tornou 
fã da advogada e maquiadora 
paraibana.

O presidente da Assembleia 
Legislativa, Adriano Galdino, fez 
um apelo, durante a sessão re-
mota de ontem, aos reitores da 
Universidade Federal de Campi-
na Grande (UFCG), Antônio Fer-
nandes Filho, e da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), Val-
diney Gouveia, para que sejam 
tomadas providências urgentes 
para solucionar o problema da 
regulação nos hospitais univer-
sitários das duas instituições.

Adriano ressalta o quanto 
está sendo difícil para a popula-
ção conseguir uma vaga através 
da regulação nessas duas unida-
des de saúde, onde muitos parai-
banos já morreram aguardando 
vagas, sobretudo neste período 
de pandemia. “Há uma burocra-
cia infernal e uma organização 
fora de série, mas está faltando 
sensibilidade e amor ao próxi-
mo. Está faltando pessoas que 

compreendam que nós estamos 
tratando de vidas”, salientou.

O presidente apelou ao rei-
tor da UFCG e demais gestores 
do HU de Campina Grande que 
resolva esse problema da regu-
lação. Ele propôs a realização de 
um amplo debate na Assembleia 
Legislativa sobre este problema 
da regulação no estado.

“Porque aqui tem uma his-
tória de um hospital pedir vaga 
ao outro e a central de regulação 
fica tentando resolver. Não sou 
profissional de saúde, mas acho 
que isso está errado. A central 
não deveria estar tentando ou 
pedindo vagas aos hospitais pú-
blicos ou privados conveniados 
ao SUS. A central deveria ter o 
poder de verificar a oferta de 
vaga e mandar internar o pa-
ciente automaticamente. Essa 
regulação na Paraíba deixa mui-
to a desejar”, finalizou.

E mais: Fagundes, Juarez 
Távora, Lagoa de Dentro, Lagoa 
Seca, Manaíra, Mari, Montadas, 
Nova Palmeira, Olivedos, Pau-
lista, Pedro Régis, Piancó, Poço 
Dantas, Poço de José de Mou-
ra, Pombal, Puxinanã, Remígio, 
Santa Helena, São Domingos, 
São José de Espinharas, São 
José dos Cordeiros, Santana de 
Mangueira, Serra da Raiz, Serra 

Redonda, Serraria, Tavares e 
Zabelê.

Na mesma sessão de on-
tem, os deputados aprovaram 
projeto de autoria do deputado 
Felipe Leitão (Avante) obrigan-
do restaurantes, lanchonetes, 
bares e outras empresas que 
fornecem o serviço de entre-
ga de alimentos em domicílio, 
através de delivery, a usar selo 

de garantia ou lacre de invio-
labilidade nas embalagens dos 
produtos.

“Essa prática trará mais se-
gurança aos consumidores, que 
terão a certeza de que o produto 
dentro da embalagem está nos 
padrões a serem cumpridos pe-
los estabelecimentos”, afirma, 
na justificativa do projeto, o de-
putado Felipe Leitão.

Na votação remota de ontem, apenas dois deputados votaram contra a inclusão de mais 45 municípios no estado de calamidade

Foto: Agência ALPB

Plenário confirma honraria a Juliette Freire

Presidente denuncia falta de regulação nos HUs

Adriano Galdino, presidente da Assembleia: “Essa regulação deixa muito a desejar”

Foto: Divulgação
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Entre as principais alterações está a criação da Secretaria da Fazenda, com a fusão das pastas das Finanças e da Receita

Em sessão remota realizada 
na manhã de ontem, a Câmara 
Municipal de João Pessoa (CMJP) 
aprovou, por unanimidade, me-
dida provisória assinada pelo 
prefeito Cícero Lucena (Progres-
sistas) promovendo alteração de 
nomes, exclusão e anexação de 
diversos secretarias e órgãos da 
administração municipal.

Entre as principais alterações, 
as Secretarias das Finanças e da 
Receita foram transformadas em 
Secretaria Municipal da Fazenda 
(Semfaz). A medida provisória 
modifica a Secretaria do Desen-
volvimento Social de João Pessoa 
(Sedes) e cria a Secretaria de Di-
reitos Humanos e Cidadania; pro-
move a fusão da Secretarias Execu-
tivas Municipais da Transparência 
Públicas e da Ouvidoria Geral; e 
criação da Secretaria Executiva da 
Transparência Pública (Setramp).

Com a medida, as Secretarias 
da Articulação Política e da Chefia 
de Gabinete se tornam uma só; a 
Secretaria do Acompanhamento 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Alterações em secretarias são 
aprovadas pela Câmara de JP

Edição: Jorge Rezende      Editoração: Ednando Phillipy14  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 14 de abril de 2021

Política na História

43 a.C. — Batalha do Fórum dos Galos: Marco 
Antônio, sitiando o assassino de Júlio César, 
Décimo Bruto em Mutina, derrota as forças 
do cônsul Pansa, mas é depois imediatamente 
derrotado pelo exército de outro cônsul, Aulo 
Hírcio.

69 — Vitélio, comandante dos exércitos do 
Reno, derrota o imperador Otão na Batalha de 
Bedríaco e assume o trono.

193 — Septímio Severo é proclamado im-
perador romano pelo exército no Ilírico (nos 
Bálcãs).

1028 — Henrique III, filho de Conrado, é eleito 
rei da Alemanha.

1205 — Batalha de Adrianópolis, entre os 
búlgaros e os cruzados.

1471 — Na Inglaterra, os iorquistas sob o co-
mando de Eduardo IV derrotam os lencastrea-
nos sob a liderança do conde de Warwick na 
Batalha de Barnet; o conde é morto e Eduardo 
IV retoma o trono.

1865 — Abraham Lincoln, 16º presidente dos 
Estados Unidos, sofre um atentado no Teatro 
Ford cometido por John Wilkes Booth. Lincoln 
viria a morrer no dia seguinte.

1909 — Um massacre é organizado pelo Im-
pério Otomano contra a população armênia 
da Cilícia.

1931 — As Cortes Gerais depõem o rei Afonso 
XIII e proclamam a Segunda República Espa-
nhola.

1940 — Segunda Guerra Mundial: os Royal 
Marines desembarcam em Namsos, Noruega, 
em preparação para uma força maior que 
chegaria dois dias mais tarde.

1941 — Segunda Guerra Mundial: o general 
alemão Erwin Rommel ataca Tobruk.

1942 — Malta recebe a Cruz de Jorge pela 
valentia de seus habitantes. A Cruz de Jorge 
foi dada pelo próprio rei Jorge VI e agora é um 
emblema da bandeira nacional maltesa.

1945 — Segunda Guerra Mundial: início da 
Batalha de Montese, parte da Ofensiva Alia-
da final da Campanha da Itália, tendo como 
forças combatentes, de um lado unidades da 
1ª divisão de infantaria (expedicionária) bra-
sileira (1ª DIE), reforçada por alguns tanques 
da 1ª Divisão Blindada Americana; e de outro, 
tropas do 14º Exército do Grupo de Exércitos 
C da Wehrmacht.

1967 — Gnassingbé Eyadema torna-se presi-
dente do Togo depois de um golpe de estado.

1971 — O presidente norte-americano Ri-
chard Nixon termina o embargo contra a China.

1986 — Em represália pelo atentado de 5 de 
abril em Berlim Ocidental, que matou dois 
militares norte-americanos, o presidente dos 
Estados Unidos Ronald Reagan ordena uma 
série de ataques aéreos contra a Líbia, matan-
do 60 pessoas.

1988 — Em uma cerimônia das Nações Unidas 
em Genebra, Suíça, a União Soviética assina 
um acordo comprometendo-se a retirar suas 
tropas do Afeganistão.

2002 — O presidente venezuelano Hugo Chá-
vez retorna ao cargo dois dias depois de ter 
sido deposto e preso pelos militares do país.

2011 — Líderes do Brics reúnem-se para o 
encontro de cúpula de 2011, marcada pela 
entrada da África do Sul no grupo.

2014 — Duzentas e setenta e seis estudantes 
são sequestradas pelo Boko Haram em Chibok, 
nordeste da Nigéria.

2018 — Estados Unidos, Reino Unido e França 
lançam múltiplos bombardeios na Síria contra 
alvos militares do regime de Bashar al-Assad 
como retaliação a suposto ataque químico na 
região de Douma.

Em sessão remota, os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa aprovaram  de forma unânime a medida provisória do prefeito Cícero

Foto: Secom-CMJP

Foto: Secom-CMJP

Lei estadual muda regras para embarque 
e desembarque nos transportes coletivos

Mulheres, pessoas com defi-
ciência ou mobilidade reduzida, 
com crianças de colo ou porta-
doras do Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), a partir de ago-
ra, poderão optar por locais de 
embarque e desembarque nos 
ônibus da Paraíba, após às 20h. 
A nova lei, que foi publicada no 
último sábado (10) no Diário 
Oficial do Estado (DOE), tem o 
objetivo de levar mais segurança 
e acessibilidade aos usuários do 
sistema de transporte coletivo 
municipal e intermunicipal.

O projeto de lei é de autoria 
do deputado estadual Wilson Fi-
lho (PTB) e, depois de aprovado 
no mês passado, foi sancionado 
pelo governador da Paraíba, João 
Azevêdo (Cidadania). “Quando 
elaborei essa lei pensei em ofe-

recer ainda mais tranquilidade 
para a população e agilizar a mo-
bilidade das pessoas que enfren-
tam dificuldades para se locomo-
ver”, afirmou o parlamentar.

As empresas de transporte 
coletivo terão até 120 dias, após 
a lei ser sancionada, para se ade-
quarem às normas. Caso ocorra 
o descumprimento, a empre-
sa fica sujeita a multa no valor 
de três a 30 UFR-PB (Unidades 
Fiscais de Referência no Estado 
da Paraíba). “Reafirmo o meu 
compromisso em um mandato 
que busca elaborar leis que pos-
sam facilitar a vida das pessoas 
no dia a dia. Estamos abertos a 
escutar as demandas de todos 
no intuito de construir uma Pa-
raíba cada vez melhor”, concluiu 
o deputado.

Governamental se transforma 
em Coordenadoria Especial de 
Representação em Brasília e fica 
criada a Secretaria da Gestão Go-
vernamental (Segeg).

A medida provisória mo-
difica e altera a vinculação do 
Orçamento Participativo e rees-
trutura o quadro de pessoal da 
Secretaria de Educação e Cultura 

(Sedec), Fundação Cultural de 
João Pessoa (Funjope), Secreta-
ria de Juventude Esporte e Re-
creação (Sejer) e  Secretaria de 
Ciência e Tecnologia (Secitec).

Na mesma sessão, os ve-
readores derrubaram o Veto 
6/2021 e efetiva o Projeto de Lei 
1686/20219, do Poder Executi-
vo, que cria Zonas Especiais de 

Interesse Social (Zeis) nos bair-
ros de Miramar, Expedicionários, 
Tambauzinho, Portal do Sol e 
Aeroclube. O projeto inicial do 
Executivo criava as Zeis apenas 
nos três primeiros bairros e os 
parlamentares acrescentaram 
os dois últimos, o que levou ao 
veto parcial que foi rejeitado em 
plenário na votação de ontem.

Vacinação: vereador denuncia aglomeração ao MPPB
Antes do início da sessão de ontem, 

o vereador Marcos Henriques (PT) pro-
tocolou denúncia no Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) contra a Prefeitura 
de João Pessoa (PMJP) por conta da 
aglomeração que ele teria registra-
do ontem mesmo no Espaço Cultural 
José Lins do Rêgo, onde aconteceria a 
aplicação da segunda dose da vacina 
contra a covid-19.

Apesar da vacinação ter início pro-
gramado para as 8h, o vereador in-
formou que a fila no Espaço Cultural, 
por volta das 7h, já dava uma volta 
no local, sem nenhum distanciamento 
social, isso porque, com medo de não 
se vacinarem, muitos idosos chegaram 
ao local de madrugada.

Em sua denúncia, ele alertava tam-
bém que, em busca da vacina, muitos 
idosos estavam sendo obrigados a se 
expor exageradamente, transformando 
o caminho de um remédio num espaço 
de agravamento da pandemia do novo 
coronavírus, que causa a covid-19.

“O flagrante de total desrespeito à 
população de João Pessoa que anseia 
pela segunda dose da vacina. Em sua 

maioria, são idosos que estão ali em 
busca da vacina e acreditem, podem 
encontrar justamente o oposto, a mor-
te, pois a aglomeração que foi feita no 
Espaço Cultural, a falta de organização 
tamanha é algo que causa revolta”, 
disse.

O parlamentar ainda declarou que 
espera que o Ministério Público da Pa-
raíba tome posição sobre esse proble-
ma, pois somente assim poderá fazer 
com que a prefeitura passe a organizar 
melhor a chegada e a distribuição das 
pessoas nos trabalhos de vacinação.

“Flagrante de total desrespeito à população de João Pessoa”, apontou, ontem, o vereador Marcos Henriques 

Wilson Filho, autor do projeto que beneficia segmento de usuários dos transportes públicos

Foto: Agência ALPB
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Primeiros lotes do imunizante russo podem chegar ao Brasil em até três semanas após a assinatura do contrato

Consórcio negocia a compra
de 30 milhões de vacina russa
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O Consórcio Conectar, li-
derado pela Frente Nacional 
de Prefeitos (FNP), anunciou 
ontem ter iniciado tratativas 
com o Fundo Soberano Russo 
(RDIF) para a compra de 30 
milhões de doses da vacina 
contra a covid-19 Sputnik V. 
Os primeiros lotes do imuni-
zante podem chegar em até 
três semanas após a assinatu-
ra do contrato, que, segundo 
o consórcio, deve acontecer 
ainda neste mês.

Com mais de 2 mil muni-
cípios, que representam cerca 
de dois terços da população 
do país, o Conectar informou 
que cerca de 5 milhões de 
doses devem ser entregues 
entre maio e junho. As 25 
milhões de doses restantes 
devem chegar até dezembro 
deste ano.

O presidente do consór-
cio, Gean Loureiro (DEM), 
prefeito de Florianópolis (SC), 
participou ontem de reunião 
com o Ministério da Saúde 
para alinhar a aquisição e 
a distribuição das doses. A 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) ainda 

não deu a autorização para o 
uso da Sputnik V no país.

 Decisão
O ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF), Ricar-
do Lewandowski, definiu on-
tem o prazo de 30 dias para 
que a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) de-
cida sobre o pedido do gover-
no do Maranhão para importar 
a vacina Sputnik V, usada na 
imunização contra a covid-19. 
O imunizante é produzido pelo 
Instituto Gamaleya da Rússia.

O prazo definido pelo 
ministro é contado a partir 
de 29 de março, data do pro-
tocolo do pedido de autoriza-
ção excepcional de uso e de 
importação da vacina e que 
também foi definido pela Lei 
14.124/2021.

A inspeção nas fábricas 
russas do imunizante, que é par-
te do protocolo da agência, deve 
acontecer na próxima semana, 
entre os dias 19 e 23 de abril. Na 
semana passada, o presidente 
Jair Bolsonaro conversou por 
telefone com o presidente da 
Rússia, Vladimir Putin, sobre a 
importação e um possível início 
da produção do imunizante no 
Brasil.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda não autorizou o uso no país da Sputnik V, que é produzida pelo Instituto Gamaleya da Rússia

Foto: AGência Estado 
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Governo prepara PEC que permite obras 
patrocinadas por políticos fora do teto

O Governo  Federal 
estuda apresentar uma 
Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) para 
destravar os novos progra-
mas de combate aos efeitos 
econômicos da covid-19 e, 
de quebra, resolver o impas-
se no Orçamento de 2021. A 
minuta do texto, obtida pelo 
jornal O Estado de S. Paulo, 
permite um gasto de até R$ 
18 bilhões em obras patro-
cinadas por parlamentares 
fora do teto de gastos - que 
limita o avanço das despe-
sas à inflação - e de outras 
regras fiscais.

A equipe econômica 
participa das discussões e 
tenta diminuir esse valor 
para R$ 15 bilhões, segundo 
apurou a reportagem. Au-
xiliares do ministro Paulo 
Guedes dizem que a propos-
ta ainda não recebeu valida-
ção definitiva do ministro.

A alternativa da PEC 
ganhou força porque, para a 
Economia, seria uma manei-
ra de “carimbar” os créditos 

extraordinários necessários 
para bancar a nova roda-
da de programas de ajuda 
às empresas e aos traba-
lhadores, sem necessidade 
de recorrer à calamidade. 
Apertar esse “botão”, na ava-
liação de Guedes, seria equi-
valente a um “cheque em 
branco” para despesas adi-
cionais, com risco de igualar 
2020, quando os gastos da 
crise chegaram a 8% do PIB. 
O ministro prefere que as 
injeções de recursos sejam 
“muito cuidadosas, efetivas 
e com foco nos programas 
que deram certo”. Nos bas-
tidores, a PEC já foi apeli-
dada de “fura-teto” e pode 
opor novamente a ala mais 
técnica do Ministério da 
Economia ao grupo que está 
disposto a fazer concessões.

Para a ala política, a 
proposta é solução para 
abrir espaço às emendas 
parlamentares que hoje são 
alvo de impasse na discus-
são do Orçamento de 2021. 
O governo acertou R$ 16,5 
bilhões em emendas para 
os congressistas patrocina-
rem ações de seu interesse, 
em troca da aprovação da 

PEC emergencial, que re-
criou o auxílio emergencial 
e instituiu medidas futu-
ras de ajuste consideradas 
essenciais pela Economia. 
Para fazer caber esses gas-
tos, despesas obrigatórias 
(inclusive com a Previdên-
cia) foram subestimadas, e o 
caso virou alvo de investiga-
ção pelo TCU

Maquiagem
Para desfazer a maquia-

gem no Orçamento, seria 
preciso vetar as emendas, 
um movimento indesejado 
sob o ponto de vista políti-
co, sobretudo após a deci-
são do ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Luís 
Roberto Barroso de deter-
minar a instalação da CPI 
para apurar eventuais er-
ros e omissões do governo 
no combate à pandemia. A 
PEC virou alternativa para 
desafogar as demandas par-
lamentares.

Na minuta, estão pre-
vistos R$ 10 bilhões para re-
novar o BEm, programa que 
permite às empresas redu-
zirem jornada e salário dos 
funcionários ou suspender 

contratos. Segundo o gover-
no, a medida ajudou a man-
ter 11 milhões de empregos 
em 2020. A reedição do 
programa é uma demanda 
das empresas mais afetadas 
pelas medidas de isolamen-
to social adotadas em todo o 
País para conter o avanço do 
novo coronavírus.

Há ainda outros R$ 7 
bilhões para o Pronampe, 
programa de crédito para 
micro e pequenas empresas, 
com garantia do Tesouro 
Nacional. A equipe econô-
mica, no entanto, tenta limi-
tar esse valor a R$ 4 bilhões. 
Esse volume de garantias, 
segundo uma fonte envolvi-
da nas negociações, já seria 
suficiente para conceder R$ 
40 bilhões em novos em-
préstimos.

O aval para obras, por 
sua vez, está em um dispo-
sitivo separado, que tem re-
dação mais genérica e prevê 
até R$ 18 bilhões para “ou-
tras despesas que tenham 
por objetivo atenuar os im-
pactos sanitários, sociais e 
econômicos, agravados du-
rante o período da pande-
mia de covid-19”.

842 mil doses da Pfizer

O Brasil vai receber 842.400 doses da va-
cina da farmacêutica Pfizer/BioNTech contra a 
covid-19. A informação foi dada pelos coordena-
dores da Covax Facility ao Itamaraty. A previsão 
de entrega é para o mês de junho.

O Ministério da Saúde tem 42,5 milhões de 
doses de vacinas contratadas com a Covax Facility. 
A quantidade é suficiente para vacinar 10% da 
população brasileira. Até o momento, o Brasil já 
recebeu mais de 1 milhão de doses da vacina da 
AstraZeneca/Oxford por meio dessa iniciativa che-
gou ao Brasil no dia 21 de março. “Cabe ressaltar 
que essas 842.400 doses não fazem parte das 100 
milhões já contratadas pelo Ministério da Saúde 
diretamente com a farmacêutica”, ressaltou o 
Itamaraty em nota à imprensa na noite de ontem.

 A Covax-Facility é uma aliança internacional 
da Organização Mundial de Saúde (OMS) que 
tem como principal objetivo acelerar o desen-
volvimento e a fabricação de vacinas contra a 
covid-19. Trata-se de um consórcio internacional 
com o objetivo de garantir acesso igualitário à 
imunização. De acordo com o contrato de adesão 
do Brasil à iniciativa, firmado em 25 de setembro 
de 2020, o país terá acesso a 42,5 milhões de 
doses de vacinas contra a covid-19. 

De acordo com o comunicado do consórcio, 
a projeção é que sejam enviadas 330 milhões de 
doses das vacinas da Pfizer/BioNTech e da Oxford/
AstraZeneca na primeira metade de 2021 para 
145 países integrantes da aliança, que reúne mais 
de 150 nações.

O relator da comissão da 
Câmara dos Deputados que 
analisa mudanças no Código 
de Processo Penal (CPP), João 
Campos (Republicanos-GO), 
apresentou ontem um novo 
parecer sobre a proposta, em 
substituição ao apresentado 
por ele em 2018. O novo tex-

to traz 30 novas propostas 
apensadas ao projeto de lei 
original que veio do Senado 
em 2010.

Entre as alterações, o 
novo texto apresentado esta-
belece prazo de 5 anos para 
a efetivação da figura do juiz 
das garantias, aquele a quem 
caberá apenas a supervisão 
da investigação criminal, sem 
qualquer participação no jul-

gamento da ação. A figura do 
juiz de garantias foi aprovada 
juntamente com o chamado 
pacote anticrime, em 2019, 
mas acabou suspensa por 
determinação do ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Luiz Fux.

O novo parecer tam-
bém define prazos para as 
prisões preventivas, que po-
derão ser de 180 dias, se de-

cretada no curso da investi-
gação ou antes da sentença 
condenatória recorrível, e 
de 360 dias, se decretada 
ou prorrogada por ocasião 
da sentença condenatória 
recorrível, e estabelece que 
a prisão temporária passa a 
ser possível para qualquer 
tipo de crime.

O texto também propõe 
alterações no tempo de de-

fesa do réu. Caso a proposta 
seja aprovada, o tempo será 
dado logo após a apresenta-
ção da denúncia. De acordo 
com o relator, o objetivo é 
eliminar a atual primeira fase 
do Tribunal do Júri, incluindo 
a sentença de pronúncia, por 
meio da qual o juiz atesta a 
necessidade de haver o júri 
popular, o que diminuiria o 
tempo do processo.

O parecer também prevê 
a inclusão no código da pos-
sibilidade de acordo de não 
persecução penal. A medida 
permite que o acusado, caso 
confesse formal e circunstan-
ciadamente a prática de infra-
ção penal sem violência ou gra-
ve ameaça e com pena mínima 
inferior a quatro anos, possa 
assinar termo de confissão de 
dívida em favor da vítima.

Código Penal: relator apresenta nova proposta
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Segundo o governo francês, interrupção teve como causa a preocupação em torno da variante brasileira do vírus

O governo francês de-
cidiu suspender “até novo 
aviso” todos os voos entre 
Brasil e França por causa 
de preocupações em torno 
da variante brasileira da 
covid-19, anunciou ontem o 
primeiro-ministro Jean Cas-
tex. “Constatamos que a si-
tuação está se agravando e 
por isso decidimos suspen-
der até novo aviso todos os 
voos entre Brasil e França”, 
explicou o chefe de governo 
durante sessão de pergun-
tas na Assembleia Nacional.

A situação de saúde 
no Brasil não parou de se 
agravar desde fevereiro, em 
parte, devido ao apareci-
mento de uma variante do 
vírus, conhecida como P1, 
considerada mais contagio-
sa e perigosa. Embora na 
França a variante brasileira 
P1 represente apenas 0,5% 
dos casos diagnosticados, 
onde a cepa britânica é pre-
dominante, os profissionais 
da saúde vêm alertando há 
alguns dias para a dissemi-
nação dessa cepa. A opo-
sição exigiu que o governo 
interrompesse os voos com 
o país. “No início, pode pare-
cer trivial, depois pode au-
mentar muito rapidamente”, 
comentou o epidemiologista 
Antoine Flahaut no jornal Le 
Parisien.

Com mais de 99.000 
mortos e quase 6.000 pa-
cientes em unidades de tera-
pia intensiva, a França ainda 
sofre com a terceira onda de 
coronavírus e os indicado-
res não mostram melhora, 
deixando em aberto a ques-
tão sobre um relaxamento 
das restrições.

Pressão
A pressão para suspen-

der os voos para o Brasil 
cresceu na França. O líder 
da oposição conservadora 
na Assembleia Nacional, de-
putado Damien Abad, disse 
ontem que o fechamento 

das fronteiras é “útil e ab-
solutamente necessário”, no 
momento em que especia-
listas alertam sobre a gravi-
dade da pandemia no Brasil 
e recomendam a adoção de 
um isolamento obrigatório 
e vigiado de pelo menos dez 
dias a todos os viajantes 
provenientes do país.

O pediatra Rémi Salo-
mon, presidente da comis-
são profissional de médicos 
que trabalham nos 39 hos-
pitais públicos da região 
parisiense, defendeu que a 
França faça como Portugal, 
que interrompeu tempora-
riamente voos provenientes 
do Brasil.

Até o momento, a va-
riante brasileira P1 repre-
senta apenas 0,5% dos casos 
diagnosticados no território 
francês. Mas devido à falta 
de controle da epidemia no 
Brasil, as mutações tendem 
a se multiplicar e se tornar 
resistentes às vacinas, ad-
vertem os especialistas.

O ministro francês dos 
Transportes, Jean Baptiste 
Djebbari, havia afirmado na 
segunda-feira que a França 
é obrigada a manter as co-
nexões aéreas com o Brasil, 
segundo um parecer do Con-
selho de Estado, instância 
que avalia o cumprimento 
da Constituição. “O Conse-
lho de Estado nos disse que 
cidadãos franceses e resi-
dentes na França, em nome 
da liberdade de circulação, 
devem poder continuar a 
vir, o que não foi o caso de 
Portugal ou de outros paí-
ses”, explicou.

Ameaça
O jornal Le Parisien en-

trevistou vários médicos so-
bre os riscos que represen-
tam as variantes brasileiras. 
O epidemiologista Antoine 
Flahault, da Universidade de 
Genebra, destacou que ape-
sar de a cepa britânica ser 
atualmente predominante 
no território francês e nos 
países europeus, uma mu-
tação vinda do Brasil pode 

ser a próxima ameaça às 
campanhas de vacinação na 
Europa.

“A cepa P1, de Manaus, 
matou milhares de pessoas 
na Amazônia, mas agora 
existe também a variante P2 
e a terrível Belo Horizonte, 
que combina 18 mutações”, 
diz o diário francês. Rémi 
Salomon também defende 
nas páginas do Parisien um 
reforço dos controles nos ae-
roportos e uma quarentena 
compulsória dos viajantes.

Atualmente, a entrada 
de brasileiros ou de euro-
peus provenientes do Brasil 
foi restringida a mil pessoas 
por semana nos países da 
União Europeia, mas basta 
uma dezena de casos posi-
tivos para que a forma mais 
agressiva da covid-19 se es-
palhe no bloco.

O virologista Bruno 
Lina, membro do Conselho 
Científico que assessora o 
presidente Emmanuel Ma-
cron, disse ao jornal francês 
que a variante brasileira é 
mais perigosa do que a bri-
tânica porque escapa da va-
cinação. O mesmo acontece 
com a variante sul-africana.

Enquanto a P1 brasilei-
ra é responsável por 0,5% 
dos casos na França, a cepa 
sul-africana chegou a 5%. 
Bruno Lina critica a falta to-
tal de controle da epidemia 
no Brasil, que cria o ambien-
te para a emergência de mu-
tações do vírus resistentes 
aos anticorpos produzidos 
pelos imunizantes, desen-
volvido em tempo recorde.

Agência Estado 

Covid-19: França suspende 
todos os voos para o Brasil
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Relatos de distúrbios

EUA podem dar pausa no uso 
da vacina Johnson & Johnson

Agências federais de 
saúde dos Estados Unidos 
(EUA) recomendaram ontem 
uma pausa na aplicação da 
vacina contra a covid-19 da 
Johnson & Johnson, depois 
de seis pessoas que a rece-
beram desenvolverem um 
distúrbio raro envolvendo 
coágulos sanguíneos.

A medida é adotada me-
nos de uma semana depois 
de reguladores europeus 
afirmarem que encontraram 
uma possível relação entre a 
vacina contra a covid-19 da 
AstraZeneca e um problema 
raro de coágulos sanguíneos, 
que levou a um pequeno nú-
mero de mortes. A vacina 
de dose única da Johnson 
& Johnson - a maioria das 
vacinas contra a covid-19 é 
aplicada em duas doses - e o 
imunizante de baixo custo da 
AstraZeneca são vistos como 
ferramentas vitais contra 
uma pandemia que já causou 
mais de 3 milhões de mortes.

O Centro de Controle de 
Doenças dos Estados Unidos 
(CDC) fará uma reunião hoje 
para analisar os casos rela-

cionados à vacina da J&J e a 
agência reguladora Foods 
and Drugs Administration 
(FDA) revisará a análise, dis-
seram os dois órgãos em co-
municado conjunto.

As seis pessoas que re-
ceberam a vacina e desen-
volveram o distúrbio raro 
são mulheres na faixa de 18 
a 48 anos, e os sintomas sur-
giram entre seis e 13 dias 
após a aplicação. Nos casos, 
um tipo de coágulo sanguí-
neo chamado trombose de 
seios venosos cerebrais foi 
detectado, em combinação 
com baixo nível de plaque-
tas sanguíneas. O CDC e a 
FDA disseram que os even-
tos adversos parecem ser 
extremamente raros. A J&J 
disse estar trabalhando 
próxima dos reguladores e 
afirmou que nenhuma rela-
ção causal clara foi estabe-
lecida entre os eventos e a 
vacina, feita por sua unida-
de farmacêutica Janssen.

Uma mulher morreu e 
uma segunda no estado do 
Nebraska, foi hospitalizada 
em estado grave, disse o 
jornal The New York Times 
citando autoridades. Até o 

dia 12 de abril, mais de 6,8 
milhões de doses da vacina 
da J&J foram aplicadas nos 
Estados Unidos.

Brasil
A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) aprovou a autorização 
temporária para uso em 
caráter emergencial no 
Brasil da vacina da Janssen, 
um braço da Johnson & 
Johnson. O Governo Fede-
ral já adquiriu 38 milhões 
de doses do imunizante.

Seguindo a recomenda-
ção da área técnica da Anvi-
sa, a maioria dos diretores 
votou pela permissão de uso, 
com base em uma avaliação 
de que os benefícios da va-
cina superam os riscos trazi-
dos por ela. Conforme a área 
técnica, o imunizante pode 
ser aplicado em pessoas com 
mais de 18 anos, com ou sem 
comorbidades. A eficácia ge-
ral demonstrada pela farma-
cêutica no processo de sub-
missão foi de 66,9%. Quando 
considerados casos graves, 
a eficácia comprovada foi de 
76,7% após 14 dias e 85,4% 
depois de 28 dias.

Agência Brasil

Rios de lava quente, 
fragmentos de rocha e gás 
escorreram pelos flancos 
do vulcão La Soufriere, na 
pequenina ilha caribenha 
de São Vicente, na última 
segunda-feira (12), após a 
explosão do vulcão, desde 
o início da erupção quatro 
dias antes.

O La Soufriere entrou 
em erupção na última sex-
ta-feira (9) após décadas 
de inatividade, bombeando 
nuvens escuras de cinzas a 
10 quilômetros e forçando 
a saída de moradores da 
região por terra e por mar. 

Nenhuma morte foi re-
gistrada até agora, mas cer-
ca de um terço da área da 
ilha está isolada e o espaço 
aéreo continua fechado, 

enquanto o fornecimento 
de água e energia elétrica 
está intermitente em algu-
mas comunidades. 

Vários habitantes da 
ilha disseram à Reuters 
que estavam evitando sair, 
já que as cinzas estão blo-
queando o ar e se transfor-
mando em algo parecido 
com cimento em contato 
com a chuva, dificultando 
a locomoção a pé, ou por 
carro. 

“Estamos sofrendo 
com as cinzas, e fica difí-
cil respirar às vezes”, disse 
Aria Scott, de 19 anos, uma 
estudante moradora da ca-
pital Kingstown. “Eu não 
vou lá fora, pois não quero 
assumir o risco”. 

A explosão de segun-
da-feira, que aconteceu 
às 4h no horário local, foi 

a mais poderosa até hoje, 
afirmou Erouscila Joseph, 
diretora do Centro de Estu-
dos Sísmicos da Universi-
dade das Índias Ocidentais, 
que alertou que a erupção 
pode causar torrentes de 
lama conforme as cinzas 
chegarem aos rios. 

“Acreditamos que mais 
explosões são possíveis 
nos próximos dias ou se-
manas”, disse.

São Vicente e Granadi-
nas, que têm população de 
pouco mais de 100 mil pes-
soas, não passa por ativida-
de vulcânica desde 1979, 
quando uma erupção cau-
sou cerca de US$ 100 mi-
lhões em prejuízos. A erup-
ção do La Soufriere - que 
significa “saída de enxofre” 
em francês - matou mais de 
mil pessoas em 1902.

Ilha do Caribe sofre com 
explosão de vulcão inativo

Devido à falta de 
controle da epidemia 
no Brasil, as mutações 
tendem a se multiplicar 
e se tornar resistentes 
às vacinas, advertem 

os especialistas

Agência Brasil

Irã acusa Israel de atacar 
usina e promete vingança

O Irã acusou na última 
segunda-feira, 12, Israel de 
estar por trás do ciberata-
que realizado no domingo 
contra sua usina nuclear 
de Natanz, dando a enten-
der que a ação danificou as 
centrífugas encarregadas de 
enriquecer urânio. O gover-
no iraniano prometeu “vin-
gança”.

Fontes de inteligência 
dos EUA disseram ao New 
York Times que o ataque 
deve atrasar o programa 
nuclear iraniano. A ação 
causou uma explosão que 
destruiu o fornecimento 
de energia independente, 
que alimentava as centrífu-
gas usadas para enriquecer 
urânio. O reparo poderia 
durar até nove meses.

O governo iraniano 
afirmou que nem todas as 
centrífugas foram afetadas 

e disse que a produção de 
algumas poderia ser reto-
mada na semana que vem. 
“Com esta ação, o regime 
sionista tentou se vingar 
do povo iraniano pela pa-
ciência e sabedoria que 
demonstrou em relação 
ao levantamento das san-
ções”, disse o porta-voz do 
Ministério das Relações Ex-
teriores, Said Khatibzadeh. 
Ele acusou Israel de tentar 
sabotar as discussões nu-
cleares em andamento em 
Viena.

A negociação tem como 
objetivo tentar fazer os 
EUA voltarem ao acordo 
nuclear de 2015, que res-
tringe o programa nuclear 
iraniano, além de suspen-
der as sanções americanas. 
O pacto foi firmado durante 
o governo de Barack Oba-
ma, mas os EUA se retira-
ram em 2018 por ordem do 
então presidente Donald 

Trump. O ciberataque ocor-
reu no domingo. O gover-
no iraniano anunciou que 
a usina de Natanz sofreu 
um apagão como resultado 
de um ato de “terrorismo”, 
que não deixou vítimas, 
nem contaminação. Vários 
meios de comunicação de 
Israel, citando “fontes de 
inteligência”, disseram que 
o serviço de espionagem 
do país, o Mossad, realizou 
uma operação.

Israel não comentou 
oficialmente o incidente. 
Em cerimônia no domin-
go, o primeiro-ministro is-
raelense, Binyamin Netan-
yahu, não citou diretamente 
Natanz. “A luta contra a nu-
clearização do Irã é uma 
tarefa enorme”, limitou-se 
a dizer. Ao New York Times, 
os analistas de inteligência 
dos EUA confirmaram que 
Israel foi responsável pelo 
ataque.

Agência Estado

Foto: Fotos Públicas

Até a última segunda-feira, mais de 
6,8 milhões de doses da vacina da 
J&J  foram aplicadas os Estados Unidos
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Após resultados negativos por três meses seguidos, o setor varejista apresenta elevação de 0,7% em fevereiro

O comércio varejista na 
Paraíba voltou a colher bons 
frutos ao registrar um volu-
me de vendas de 0,7% em 
fevereiro, após resultados 
negativos nos três meses an-
teriores. Os números são da 
Pesquisa Mensal do Comér-
cio do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas 
(IBGE) divulgada ontem. A 
variação do Estado foi acima 
da média nacional de 0,6%.

A receita nominal parai-
bana também acompanhou 
o crescimento das vendas e 
somou um aumento de 1,6%. 
E, apesar de registrar um per-
centual menor que outros es-
tados do Nordeste, a variação 
ficou acima da média brasilei-
ra de 1,5%.

“Os números apontados 
pelo IBGE mostram que o co-
mércio varejista vem, cada vez 
mais, recuperando-se, mesmo 
diante de tantos desafios que 
estamos enfrentando. Aqui na 
Paraíba, dados como o cresci-

mento no volume de vendas 
de 2,3% em fevereiro em rela-
ção a janeiro e a alta de 1,6% 
nos indicadores de receita no-
minal, revelam esse potencial 
que os empresários vêm de-
monstrando de se reinventar 
e continuar promovendo o de-
senvolvimento econômico, ge-
rando emprego e renda para a 
população nesse momento tão 
delicado”, ressaltou Marconi 
Medeiros, presidente da Fe-
deração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado 
da Paraíba (Fecomércio-PB).

Em comparação ao mes-
mo período no ano anterior, 
o mês de fevereiro obteve 
uma redução de 7,5% no vo-
lume de vendas, sendo a 8ª 
queda mais intensa do país, 
superando a média geral de 
-3,8%. No entanto, mesmo 
assim, a Paraíba registrou um 
aumento de 2% na receita de 
fevereiro de 2021 em relação 
a fevereiro de 2020. O índice 
nacional foi de 6%.

Variação nula
Ao considerar o acumu-

lado de 12 meses, o indica-
dor referente ao volume de 
vendas contabilizou uma 
variação nula, de 0,0%, de-
monstrando que não houve 
evolução e nem retração du-
rante este período. Já a re-
ceita nominal registrou uma 
alta de 5,5%. No panorama 
geral do Brasil, os números 
foram de 0,4 para o volume 
de vendas e 6,1% para a re-
ceita nominal.

Incluindo as atividades 
de veículos, motos, partes e 
peças, e também de materiais 
de construção, o chamado co-
mércio varejista ampliado da 
Paraíba registrou crescimen-
to de 2,3% em seu volume de 
vendas e de 3,1% na receita 
nominal do mês de fevereiro. 
Os números estão abaixo da 
média brasileira de 4,1% e 
4,4%, respectivamente. Con-
siderando o acumulado de 12 
meses, o volume de vendas 
obteve queda de 1,3%, mas 
a receita nominal cresceu em 
4,3%, uma tendência também 
observada no mesmo período 
do ano anterior.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Comércio inicia recuperação 
e registra alta nas vendas

Volume de vendas no comércio varejista (%)

Resultado dos últimos 12 meses 

Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio

Um levantamento rea-
lizado pelo Sebrae revelou 
que 9.420 novos microem-
preendedores individuais 
(MEIs) foram abertos no es-
tado no primeiro trimestre 
desse ano, na Paraíba. Com 
base em dados da Receita 
Federal, o número é 3,9% 
maior do que o verificado 
no mesmo período de 2020, 
quando foram contabiliza-
dos 9.064 novos registros. 

Criada com o objetivo 
de incentivar a formalização 
de profissionais autônomos, 
a categoria do MEI é consi-
derada a principal porta de 
entrada para o mundo dos 
negócios. Na comparação ao 
ano de 2019, o crescimento 
registrado entre os meses de 

janeiro e março foi de 20,4%, 
uma vez que no primeiro tri-
mestre daquele ano foram 
abertos 7.824 novos MEIs.  

Outro dado revelado 
pelo levantamento do Se-
brae Paraíba aponta que cin-
co municípios concentram 
59,1% do total de novos 
MEIs abertos no período. A 
cidade que lidera esse ran-
king é a capital paraibana, 
João Pessoa, com 3.324 re-
gistros. Em seguida, estão 
Campina Grande (1.372), 
Santa Rita (344), Patos 
(284), e Cabedelo (243).  

De acordo com a ge-
rente da Unidade de Estra-
tégia e Monitoramento do 
Sebrae Paraíba, Ivani Costa, 
os números refletem a nova 

realidade do mercado, im-
posta, principalmente, pela 
pandemia do coronavírus. 
“O crescimento do núme-
ro de MEIs, como mostram 
os dados levantados, afir-
ma um comportamento de 
busca por alternativas e por 
novas oportunidades frente 
aos desafios impostos pela 
pandemia. Além disso, é em 
um cenário de dificuldades 
e de novas necessidades 
de consumo de produtos e 
serviços que surgem os no-
vos empreendimentos. Essa 
ligeira adaptação ao que é 
exigido do novo comporta-
mento de mercado é tradu-
zida fielmente em números 
de novos negócios formali-
zados”, explicou.

PB tem 9,4 mil novos MEIs no primeiro trimestre

De acordo com dados da Receita Federal, número é 3,9% maior do que o verificado no mesmo período de 2020
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Em 2050, o Brasil será o país mais velho 
do mundo, à frente de todos os outros países 
desenvolvidos. É o que revela a pesquisa 
Tsunami 60+, realizada pelo Hype60+ e pelo 
Pipe.Social. E o que isso quer dizer? Que 
existe uma grande demanda de consumo 
para a economia prateada. Esse grupo foi 
apelidado de geração prateada em referência 
aos cabelos grisalhos. Os maduros têm novos 
hábitos e estilos de vida, mas dizem que 
não são atendidos como gostariam. Então 
é necessário compreender as demandas 
deste novo público, bem como os seus 
comportamentos e hábitos de consumo. 
Mas, de fato, quem faz parte da nova terceira 
idade?

Eles são os idosos com 60 anos ou mais 
que, segundo dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), respondem 
por quase 20% do consumo no país. Por ano, 
eles movimentam cerca de R$ 1,6 trilhão, 

número que deve aumentar nos próximos 
anos tendo em vista o envelhecimento da 
população. Além de estarem vivendo mais, 
e de serem um grupo em crescimento, eles 
não são mais os mesmos: deixaram para 
trás a cadeira de balanço, bengala, dores e 
reclamações e estão nas ruas, passeando, 
trabalhando, fazendo academia, viajando 
e consumindo. Marcas, abram os olhos - o 
consumo deste público prateado vai muito 
além dos gastos com a saúde! Eles gostam 
de sair, namorar, querem usar tênis e roupas 
com mais cor.

No estudo sobre os hábitos de consumo 
da maturidade, realizado em parceria pela 
Hype60+ e a MindMiners, 57% dos maduros 
brasileiros ouvidos disseram que sentem 
falta de produtos e serviços voltados para a 
sua idade, dentre as queixas mais ouvidas 
estão: produtos que não irritem peles 
sensíveis, design acessível, como letras 

maiores e botões grandes; arquitetura 
consciente, altura de prateleira nas lojas e 
disposição de objetos; e vestuário - 56% dos 
mais velhos não estão satisfeitos com o que 
o mercado oferece, as roupas são “jovens 
demais” ou “de velho”. 

Algumas marcas já despertaram 
para este tipo de consumidor, o aplicativo 
americano ‘Papa‘, que é um serviço sob 
demanda, oferece companhia (presencial e 
virtual) aos idosos, assistência em tarefas 
diárias, lições de tecnologia e serviço de 
transporte. Mas, a nova terceira idade não 
busca apenas companhia. Este consumidor 
é também muito independente, gosta e usa 
tecnologia, é o que mostra um estudo da FGV 
- mais de 90% dos sêniors têm smartphone 
e estão nas redes sociais, a realidade é que a 
geração com mais de 60 anos é formada por 
pessoas digitalizadas.

O consumidor prateado tem suas 

Geração prateada: a nova terceira idade 
está quebrando estereótipos

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Fernando
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particularidades é e muito heterogêneo. Boa 
parte deles já não tem filhos para criar e estão 
com mais tempo livre, e enquanto alguns 
com 70 anos estão com boa saúde, outros, 
na mesma idade, já não conseguem realizar 
tarefas básicas. A variedade de produtos e 
serviços é muito grande. Ficar atento aos 
detalhes é o que dará sucesso a empresas. 
Para as marcas que querem começar a 
trabalhar com este público, experiente 
e exigente deixo aqui umas dicas: 1) 
segmentar – porque dentro da faixa de 50 a 
70 a variação é enorme em comportamento; 
2) conteúdos – especialmente de 
entretenimento e serviços; 3) empatia – 
conte histórias que pareçam com a trajetória 
deles; 4) usabilidade – não adianta ter 
excelente conteúdo se ele é difícil de achar.

Apostar no público prateado vai requerer 
muita pesquisa, inovação e estratégia. Mas é 
um mercado que merece este investimento, 
tendo em vista seus números promissores, 
de um mercado que objetiva gerar de US$ 
15 trilhões no mundo, nos próximos anos. 
O consumidor do futuro é sênior e, cuidado 
marcas para não se prenderem à antiga 
definição de idoso, esta está muito velha!
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Apesar da elevação nos custos para os três grupos pesquisados, as famílias mais atingidas foram as de classe média

Pelo segundo mês con-
secutivo, o Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada 
(Ipea) registrou alta da taxa 
para todas as faixas de renda, 
segundo dados divulgados 
ontem. As famílias mais atin-
gidas no mês de março foram 
as de renda média (rendi-
mentos entre R$ 4.127,41 
e R$ 8.254,83) e média alta 
(entre R$ 8.254,83 e R$ 
16.509,66). No primeiro gru-
po, a inflação de fevereiro 
para março passou de 0,98% 
para 1,09%; no segundo gru-
po, foi de 0,97% para 1,08%.

Assim como ocorreu 
em fevereiro, o segmento de 
Transportes foi o que mais 
contribuiu para a alta da in-
flação em todas as faixas de 
renda, no mês de março. O 
aumento de 11,2% no preço 
dos combustíveis impactou, 
mais fortemente, as famílias 
mais ricas. 

Já os reajustes de 0,11% 
nos preços de ônibus urba-
no e de 1,84% no preço dos 
trens, pesaram no resultado 
da variação para a classe de 
renda mais baixa. As famílias 
mais ricas, no entanto, tive-
ram um alívio inflacionário 
nesse segmento com o recuo 
de 2% no preço das passa-
gens aéreas e de 3,4% nos 
valores cobrados por aplica-
tivos de transporte.

“Quando o combustível 
aumenta, sempre a inflação 
dos mais ricos acaba sendo 
mais afetada, porque esse 
grupo consome mais do que 
as famílias mais pobres, que 
também sofrem impacto, 
mas em proporção menor. 
Teve o aumento de combus-

tível maior nas faixas mais 
altas, mas nas mais baixas 
também sofreram com a alta 
do trem e do ônibus urbano”, 
avaliou a pesquisadora do 
Grupo de Conjuntura do Ipea, 
Maria Andréia Lameiras.

Habitação
As famílias mais pobres 

tiveram ainda a pressão do 
grupo Habitação, que tam-
bém contribuiu para a alta 
inflacionária desta faixa de 
renda, especialmente por 
causa do aumento de 5% 
do botijão de gás, de 1,1% 
dos artigos de limpeza e de 
0,76% da energia elétrica.

No grupo das famílias 
mais ricas, o segundo grupo 
com maior impacto foi o de 
Alimentos e Bebidas, com 
reajuste de 0,89% em ali-
mentação fora do domicílio. 
De acordo com a pesquisa, 
a aceleração da inflação foi 
atenuada pelo desempenho 
dos alimentos em domicílio, 
que registrou a primeira de-
flação (-0,17%) desde outu-
bro de 2019.

“A população mais pobre 
gasta mais com comida, com 
transporte público e com 
despesas de residências, que 
a gente chama de gás de bo-
tijão, de energia elétrica, pra-
ticamente o orçamento das 
pessoas mais pobres é para 
estes itens. Já os mais ricos 
têm plano de saúde, despe-
sa pessoal com cabeleireiro 
e mensalidade escolar, en-
tão, tudo acaba sendo mais 
diluído para os mais ricos. 
Os mais pobres consomem 
menos coisas, quando uma 
dessas coisas aumenta de 
preço, isso pressiona muito 
a inflação deles”, acrescentou 
Maria Andréia.

Cristina Indio do Brasil 
Agência Brasil 

Inflação acelera para todas 
as faixas de renda em março
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Famílias mais ricas também sentiram a alta dos preços
Na comparação de março 

deste ano com o mesmo perío-
do do ano passado, também 
houve aumento nos preços e as 
famílias mais ricas registraram 
as maiores altas. Enquanto a 
inflação para quem recebe até 
R$ 1.650,50 subiu de 0,25% em 
março de 2020 para 0,71% em 
março de 2021, para a faixa que 
recebe acima de R$ 16.509,66, 
a variação foi de -0,20% para 
alta de 1%.

A pesquisa mostrou também 

que, além do impacto dos com-
bustíveis em 2021, a aceleração 
inflacionária para as famílias 
mais ricas pode ser explicada 
pela pressão do grupo Despesas 
Pessoais, com alta de 0,04% 
ante recuo de 0,23% em março 
de 2020 e da deflação menor 
das passagens aéreas no mês 
passado (-2,0%) se comparada 
com o mesmo período de 2020 
(-16,8%).

No acumulado do ano, as 
famílias mais ricas registram pres-

são inflacionária maior do que as 
mais pobres. No grupo de rendas 
mais altas a inflação acumulada 
nos três primeiros meses de 2021 
ficou em 2,3%. Já para as famílias 
de renda mais baixa, o acumula-
do ficou em 1,6%. Apesar disso, 
a taxa de inflação das famílias 
mais pobres (7,2%) segue acima 
do segmento mais rico da popu-
lação (4,7%) na comparação da 
inflação acumulada nos últimos 
12 meses (de abril de 2020 a 
março de 2021).

Aumento de 11,2% no preço dos combustíveis impactou o orçamento domiciliar dos brasileiros, afentando as despesas mensais com transporte, segundo o IPEA

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Cortes no orçamento federal 
afetam agricultura familiar

Responsável por cerca 
de 70% dos alimentos que 
chegam à mesa do brasileiro 
e um dos pilares mais im-
portantes para promoção da 
saúde da população e da eco-
nomia, a agricultura familiar 
tem sido prejudica com o cor-
te de investimentos públicos 
no setor, como no Plano Safra 
2020/2021, do Governo Fe-
deral. Além disso, a agricultu-
ra familiar enfrenta desafios 
históricos, como a barreira 
da concentração fundiária, 
que tem aumentado nos últi-
mos cinco anos. 

A atividade mantém 
67% (10,1 milhões) de todo 
o pessoal ocupado no cam-
po e 23% da produção agro-
pecuária do país. É a base 
econômica de 90% dos mu-
nicípios com até 20 mil ha-
bitantes (68,1% do total), 
absorve 40% da população 
economicamente ativa e 
em 73,6% dos municípios 
brasileiros, o valor que a 
previdência rural injeta na 
economia local é maior que 
o Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM).

A Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores Rurais 
(Contag) apontou que houve 
um corte de R$ 1,3 bilhão de 

subsídios do Programa Na-
cional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pro-
naf), feito pelo Congresso 
Nacional na aprovação do 
projeto de lei do Orçamento 
da União para 2021. O va-
lor representa quase 40% 
do que era previsto (R$ 3,3 
bilhões de subsídios do Pro-

naf).  Outro ponto de pressão 
é a taxa de juros. A Selic no 
lançamento do Plano Safra 
era de 3%, que foi revisada 
posteriormente para 2,25% 
pelo Copom, entretanto, os 
agricultores reclamam que 
os juros para quem produz 
alimentos não reduz na mes-
ma proporcionalidade. 

Segundo o presidente 

da Federação de Trabalha-
dores Rurais Agricultores e 
Agricultoras Familiares da 
Paraíba (Fetag-PB), Liberali-
no Ferreira, a reforma agrá-
ria no Brasil está estagnada e 
não há diálogo com o Institu-
to Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra). “Na 
Paraíba, existem milhares de 
assentados, esperando a pos-
se da terra, mas até agora não 
há nenhuma sinalização por 
parte do órgão para resolver 
essa situação junto aos tra-
balhadores e trabalhadoras 
rurais”, lamenta. 

O Governo Federal ain-
da vetou a maior parte dos 
artigos do PL 735/2020 (PL 
da Agricultura Familiar) que 
estabelecia medidas emer-
genciais para ajudar agricul-
tores familiares durante o 
estado de calamidade públi-
ca na pandemia da covid-19. 
O PL estendia o pagamento 
de cinco parcelas de R$ 600 
para os trabalhadores que 
não tivessem recebido o au-
xílio emergencial, recursos 
para compras públicas pelo 
Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), renegocia-
ção e adiamento de financia-
mentos e linhas de crédito 
emergenciais.

Segmento 
enfrenta desafios 
históricos, como a 

barreira da 
concentração fundiária, 

que tem apesentado 
elevação nos últimos 

cinco anos

Pela primeira vez

Capital participa do Dia 
Mundial da Criatividade 

Pela primeira vez, o 
município de João Pessoa 
será um dos participan-
tes do evento interna-
cional “Dia Mundial da 
Criatividade”, surgido no 
Brasil em 2014 e expor-
tado para mais de 100 ci-
dades de vários países. O 
evento on-line será reali-
zado nos próximos dias 
21 e 22.

Com palestras, de-
bates, shows, oficinas, 
instalações, espetáculos 
e bate-papos sobre ino-
vação e criatividade, os 
participantes poderão fa-
lar sobre suas exepriên-
cias, principalmente na 
pandemia. Na lista de 
cidades que compõem o 
projeto, também estão 
Campina Grande e Caja-
zeiras. As inscrições para 
acompanhar o festival são 
gratuitas no site www.
worldcreativityday.com. 
Os interessados podem 
participar como inspira-
dores, voluntários ou pa-
trocinadores.

De acordo com Caio 

Viana, líder local do 
evento, em João Pessoa, 
o objetivo do “Dia Mun-
dial da Criatividade” é 
promover a criatividade, 
inspirando e incentivan-
do o maior número de 
pessoas, levando-as a 
perceber que a revolução 
criativa é uma das manei-
ras de mudar o mundo. 
“Vamos fazer um evento 
que ocorrerá simulta-
neamente em diversas 
cidades do mundo, com 
programações diversas e 
despertando as pessoas 
para novas habilidades”, 
declarou.

Sobre o evento
O “Dia Mundial da 

Criatividade” (World 
Creativity Day), data pro-
mulgada pela Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU), é considerado o 
maior festival colabora-
tivo de criatividade do 
mundo. Criado em 2014 
pelo psicólogo Lucas 
Foster, logo em sua pri-
meira edição contou com 

a participação especial 
de britânico John How-
kins, autor do best-sel-
ler “Economia Criativa” 
e palestras de empresas 
como Google, Heineken e 
YouTube.

Neste ano, o evento 
abordará os seguintes 
temas específicos: Pensa-
mento analítico e inova-
ção; Aprendizagem ativa 
e estratégias de apren-
dizagem; Resolução de 
problemas complexos; 
Pensamento crítico e 
análise; Criatividade, ori-
ginalidade e iniciativa; 
Liderança e influência so-
cial; Uso, monitoramento 
e controle de tecnologia; 
Design e programação de 
tecnologia; Resiliência, 
tolerância ao estresse e 
flexibilidade; Raciocínio, 
resolução de problemas e 
ideação; Consciência am-
biental, interdependência 
e regeneração; Respeito 
à diversidade, gêneros e 
relações étnico-raciais; e 
Artes, técnicas e expres-
são artística.



Diversidade

Evento reúne autoridades, pesquisadores e ativistas, que discutem ações para os 30 milhões de idosos do Brasil

Teve início ontem o 1º 
Fórum Nacional da Pessoa 
Idosa. O evento, organizado 
pelo Ministério da Mulher, 
Família e Direitos Humanos 
(MMFDH),  tem como obje-
tivo debater a situação do 
idoso e as políticas públicas 
e iniciativas necessárias à ga-
rantia dos seus direitos.

O fórum ocorre virtual-
mente, com transmissão pe-
los canais do ministério no 
YouTube e Facebook, e reúne 
autoridades, pesquisadores 
e ativistas para discutir ações 
de promoção dos direitos da 
população idosa, hoje mais 
de 30 milhões de pessoas no 
Brasil e a mais de 700 mi-
lhões em todo o mundo.

A ministra Damares Al-
ves ressaltou a mudança da 
composição da população 
brasileira e lamentou que 
ainda haja mais de 2.300 ci-
dades sem conselhos muni-
cipais do idoso e prefeituras 
que não abraçam essa agen-
da. Ela apontou como outro 
desafio a violência contra os 
idosos, que, segundo ela, au-
mentou durante a pandemia 
da covid-19.

“Estamos atuando no 
combate à violência contra 
os idosos. Fizemos operação 

em dezembro de 2020, quan-
do fomos para 1.400 municí-
pios com 1.400 policiais para 
a gente buscar os agressores 
de idosos. No Disque 100 
[canal de denúncias de vio-
lação de direitos humanos], 
em primeiro lugar temos de-
núncias de violação contra 
crianças e em segundo lugar, 
contra idosos”, disse.

Além da violência física 
e sexual, Damares Alves des-
tacou também o aumento de 
casos de violência patrimo-
nial contra idosos, em diver-
sas formas de fraudes. Tais 
episódios, segundo a minis-
tra, também tiveram acrésci-
mo durante a pandemia.

Projeto do Estado
“O envelhecimento tem 

que ser um projeto do Estado 
brasileiro. Teremos cada vez 
mais a população envelhe-
cendo. É uma população que 
merece todo o nosso cuida-
do. Precisamos levar para os 
governos federal e estaduais 
que a política do idoso não 
pode ser só de Brasília. Ela 
tem que começar nos muni-
cípios”, defendeu o secretário 
dos Direitos da Pessoa Idosa 
do ministério, Antonio Costa.  

A desembargadora do 
Tribunal de Justiça do Distri-
to Federal (TJDF), Sandra de 
Santis, defendeu a importân-

Jonas Valente 
Agência Brasil

Direitos da pessoa idosa são 
discutidos em fórum virtual
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cia de as instituições públicas 
adotarem medidas voltadas 
a esse segmento. Ela mencio-
nou como exemplo o Centro 
Judicial do Idoso, mantido pelo 
tribunal em parceria com o 
Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios (MPDFT) 
e a Defensoria Pública do DF.

“O idoso é efetivo sujeito 
de direitos e deveres. Cabe ao 

Estado garantir os direitos de 
forma especializada, compe-
tente e coordenada, de modo 
que cada qual tenha possibi-
lidade de usufruir do esforço 
que despenderam durante 
toda uma vida”, disse.

“Nossa população, que 
sempre foi considerada jovem, 
tem sofrido envelhecimento 
ao longo dos anos. Precisamos 

de políticas públicas voltadas a 
esse segmento não só na saú-
de, mas em todas as áreas para 
garantir um envelhecimento 
saudável”, observou a defen-
sora pública geral do Distrito 
Federal, Maria de Nápolis.

Programação
O Fórum Nacional da 

Pessoa Idosa ocorre até ama-

nhã (15). Na programação, 
estão previstos debates so-
bre temas diversos, como 
tecnologias e envelhecimento 
(incluindo os desafios sobre 
telemedicina), inovações tec-
nológicas e inclusão digital 
para idosos, redes de prote-
ção da pessoa idosa e meca-
nismos de valorização desse 
segmento.

O combate à violência 
contra os idosos é um 
dos tópicos do fórum

Sensibilidade para en-
xergar mais do que a reali-
dade apresenta disposição 
para colocar em prática a 
solidariedade que por vezes 
fica somente no discurso. Os 
advogados Felipe Crisanto e 
Felipe Mendonça, ao notar 
que muitas pessoas próxi-
mas começaram a passar por 
dificuldades financeiras na 
pandemia, percebendo tam-
bém o aumento do número 
de pessoas em situação de 
mendicância, iniciaram na úl-
tima segunda-feira (12), uma 
campanha de arrecadação de 
alimentos e itens de higie-
ne pessoal para pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
por causa da pandemia.

Batizada de “Campanha 
Solidariedade Nordestina”, a 
iniciativa dos advogados ar-
recadou em cerca de dois dias 
aproximadamente 250kg de 
alimentos não perecíveis. “A 
iniciativa surgiu de duas si-
tuações. De um lado, a gente 
passou a ouvir cada vez mais 
que colegas nossos estavam 
em dificuldade, e do outro, 
por representarmos muitos 
supermercados e também 
termos contato com muitos 
empresários que costumam 
doar cestas básicas, mas que 
precisavam de suporte na lo-
gística para encaminhar as 
doações. Avaliando essas duas 
situações, a gente decidiu lan-
çar a campanha”, explicou.

Felipe Crisanto conta que 
ele e o seu sócio, Felipe Men-
donça, debateram bastante so-
bre a campanha, por medo dos 
comentários maldosos sobre 

autopromoção. Outro ponto 
discutido foram as questões 
éticas inerentes aos advogados 
no Brasil, que vetam qualquer 
tipo de gasto com propaganda 
ou publicidade. No fim, venceu 
o bom senso e também a von-
tade de fazer o bem.

“Pensamos com mui-
to carinho. Decidimos fazer 
algo porque as condições nos 
permitiram. Tínhamos uma 
rede de pessoas, empresá-
rios, dispostos a ajudar, mas 
que precisavam de alguém 
para fazer a logística. E tam-
bém víamos, nas ruas de João 
Pessoa, as pessoas cada vez 
mais precisando de ajuda”, 
comentou Crisanto.

A meta da campanha, é 
arrecadar, pelo menos, uma 
tonelada de alimentos não 
perecíveis, algo em torno 
de 400 cestas básicas. Des-
de o início da campanha, o 
advogado conta que muitas 
pessoas já fizeram contato 
se dispondo a ajudar, prome-
tendo cestas básicas. Gestos 
que fazem crer que a meta 
de uma tonelada vai ser facil-
mente superada.

Porém, Felipe Crisanto 
explica que as doações não 
são restritas às empresas. 
Qualquer cidadão que tiver 
interesse em ajudar, pode 
fazer contato pelos números 
(83) 83 3512-5067 ou(83) 
98781-8828 (Whatsapp) e 
ajustar como pode ser feita 
coleta das doações. “Nos-
sa campanha é espontânea, 
quem se sentir na vontade de 
ajudar, qualquer pessoa que 
esteja sensível ao momento 
pode contribuir”, completa.

A campanha segue até o 
dia 12 de junho de 2021.

Campanha arrecada 
alimentos para carentes

Em todo o país

Governo simplifica regras para o 
aumento da cobertura de rádios FM

O Ministério das Co-
municações simplificou as 
regras para o aumento da 
cobertura de rádios FM no 
país. Agora, elas poderão 
solicitar aumento de po-
tência e de área de cober-
tura a qualquer momento 
para o ministério. Antes, 
essa mudança só poderia 
ser feita a cada dois anos. 
A medida foi publicada no 
Diário Oficial da União de 
ontem (13).

Com as novas regras, 
as rádios devem realizar 
o pagamento de uma taxa 
adicional para autorização 
do aumento de potência. 
Além disso, a solicitação 

deverá ser acompanhada 
por justificativa quanto às 
vantagens e necessidade 
das alterações pretendi-
das. De acordo com o mi-
nistério, o objetivo da sim-
plificação nos requisitos 
é ofertar mais conteúdo e 
melhor atender à comuni-
dade do município para o 
qual o serviço é destinado.

“A população será a 
maior beneficiada no pro-
cesso, pois terá melhora na 
cobertura e qualidade do 
sinal das rádios”, explicou 
o secretário de Radiodifu-
são do MCom, Maximiliano 
Martinhão. Já o secretário 
executivo do MCom, Vitor 
Menezes, afirmou que as 
novas regras vão aquecer 

o setor de rádio. “Estamos 
trabalhando para desburo-
cratizar o setor de radiodi-
fusão e ofertar mais con-
teúdo à população. Essa 
portaria é uma entrega 
muito importante para as 
rádios de todo o país, pois 
possibilita o aumento de 
potência de forma muito 
mais eficiente”.

As novas regras tam-
bém aceleram a mudança 
de nível de uma rádio. Hoje, 
as emissoras são divididas 
nas seguintes escalas, do 
menor nível para o maior: 
C, B2, B1, A4, A3, A2, A1, 
E3, E2 e E1. A alteração de 
uma classe para outra, an-
teriormente, só podia ser 
feita a cada dois anos.

O plenário do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
decidiu, por unanimidade, 
ser inconstitucional lei es-
tadual que obrigue escolas 
e bibliotecas a manterem 
ao menos um exemplar 
da Bíblia em seus acervos. 
Com a decisão, foi derru-
bado trecho de uma lei do 

Amazonas que impunha a 
obrigatoriedade.

O julgamento foi rea-
lizado em plenário virtual, 
ambiente digital em que os 
ministros têm uma janela de 
tempo para votar por escri-
to, sem debate oral. Nesse 
caso, a sessão se encerrou às 
23h59 de anteontem (12). A 
ação direta de inconstitu-
cionalidade foi aberta pela 
Procuradoria-Geral da Re-

pública (PGR) em 2015.
Todos os ministros 

seguiram o voto da relato-
ra, ministra Cármen Lúcia. 
Para ela, o Estado não pode 
exigir uma obra sagrada 
em detrimento de outras, 
pois precisa ser neutro e 
independente em relação 
a todas as religiões. Exigir 
somente a Bíblia violaria os 
princípios da laicidade esta-
tal, da liberdade religiosa e 

da isonomia dos cidadãos, 
argumentou.

“Na determinação da 
obrigatoriedade de manu-
tenção de exemplar somen-
te da Bíblia, a lei amazo-
nense desprestigia outros 
livros sagrados quanto a 
estudantes que professam 
outras crenças religiosas e 
também aos que não têm 
crença religiosa alguma”, es-
creveu Cármen Lúcia.

Lei estadual que obriga escolas a ter 
Bíblia é inconstitucional, decide STF
Felipe Pontes
Agência Brasil

André Resende
andreolimpio89@gmail.com

Agência Brasil

Com a nova porta-
ria, uma rádio que esteja 
na classe C, por exemplo, 
poderá saltar diretamen-
te para a E1, desde que 
seja tecnicamente viável e 
mediante autorização do 
MCom, além de efetuados 
os pagamentos referentes 
às alterações solicitadas.

Agora, elas poderão 
solicitar aumento de 

potência e de área de 
cobertura a qualquer 

momento para 
o ministério
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Insegurança alimentar atinge 
60% das famílias brasileiras 
Situação mais grave está no Nordeste, onde 73,1% das casas registram falta ou incerteza de comida à mesa

Marcio Dolzan
Agência Estado

Quase três quintos 
dos domicílios brasileiros 
(59,4%) apresentaram al-
gum grau de insegurança 
alimentar no último qua-
drimestre do ano passado. 
Outro dois quintos diminuí-
ram o consumo de alimentos 
importantes, como carnes e 
frutas. A situação mais gra-
ve está no Nordeste. Aqui, 
73,1% das casas registraram 
insegurança alimentar no 
período. Os números cons-
tam de estudo de pesquisa-
dores da Universidade Livre 
de Berlim, na Alemanha, em 
parceria com a Universida-
de Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e com a Universida-
de de Brasília (UnB).

A pesquisa, cujos resul-
tados foram divulgados na 
terça-feira, 13, foi feita entre 
novembro e dezembro de 
2020. As duas mil pessoas 
que compuseram a amostra 
consideraram sua situação 
de segurança alimentar a 
partir de agosto. É consi-
derado em insegurança ali-
mentar um domicílio com 
incerteza quanto o acesso à 
comida no futuro ou que já 
apresenta redução de quan-
tidade ou qualidade dos ali-
mentos consumidos.

O levantamento mos-
trou que 59,4% dos domi-
cílios brasileiros estavam 
em situação de insegurança 
alimentar no fim de 2020. 
Considerando os números 
totais, 31,7% relatou insegu-
rança leve, 12,7% moderada, 
e 15% grave. Nesse caso, há 
falta de alimento. As pes-
soas que convivem na casa, 
incluindo as crianças, passa-
ram fome.

Depois do Nordeste, a 
pior situação era a do Nor-
te, com 67,7% de domicílios 
em situação de insegurança 
alimentar. A região em me-
lhor situação foi a Sul, mas lá 
ainda assim mais da metade 
dos domicílios (51,6%) esta-
va em insegurança alimen-
tar. Centro-Oeste (54,6%) 
e Sudeste (53,5%) também 
registraram números altos.

Os dados reforçam a 
conclusão da Pesquisa de Or-
çamentos Familiares (POF) 
2017-2018, divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) em 
setembro do ano passado. O 
estudo, pela primeira vez na 
série histórica, indicou que-
da nos níveis de segurança 
alimentar dos brasileiros. Os 
números apresentados ago-
ra, contudo, mostram que a 
pandemia e a situação eco-
nômica do país nos últimos 

anos pioraram a alimenta-
ção dos brasileiros.

“O aumento ainda maior 
da insegurança alimentar, 
bem como a redução drás-
tica no consumo regular de 
alimentos saudáveis, eram 
esperados por múltiplos fa-
tores, de ordem econômica e 
política” avalia Renata Mot-
ta, professora de Sociologia 
na Universidade Livre de 
Berlim e uma das responsá-
veis pelo estudo. “Os efeitos 
da desaceleração da econo-
mia desde 2015 não foram, 
como quando houve a queda 
do PIB com a crise financeira 
mundial de 2008, mediados 
por políticas sociais anticí-
clicas de garantia da renda. A 
pandemia veio neste caldo e 
tornou ainda mais visíveis as 
consequências das escolhas 
políticas recentes do país.”

O trabalho das univer-
sidades mostrou que 63% 
dos domicílios entrevistados 
declararam ter utilizado o 
auxílio emergencial em 2020 
para compra de alimentos. 
Por isso, o fim do benefício, 
em dezembro, e seu retorno 
agora, em valores bem mais 
baixos, causam preocupação.

“A instabilidade da polí-
tica de auxílio emergencial, 
seu descontinuamento e seu 
corte significativo no valor e 
no universo têm efeitos ime-

Trabalho das universidades mostrou que 63% dos domicílios utilizaram o auxílio emergencial em 2020 para comprar alimentos
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diatos na vida das famílias 
que dependem deste auxílio, 
pelo menos de duas grande-
zas: a limitação do acesso a 
alimentos pela própria re-
dução do valor e também 
efeitos nas escolhas devido 
à preocupação de faltar di-
nheiro para comprar comi-
da”, pontua.

Cai a qualidade 
Outro ponto destacado 

pela pesquisa é a piora na 
qualidade do que os bra-
sileiros comem. O estudo 
mostrou queda superior a 
40% no consumo de carnes, 
frutas e queijos, e de 36,8% 
no de hortaliças e legumes.

“Alimentos como as 
carnes e frutas são con-
siderados marcadores de 
alimentação saudável”, res-
salta a nutricionista e pes-
quisadora Melissa Araújo, 

da UFMG. “Além disso, indi-
víduos em insegurança ali-
mentar apresentam maior 
consumo de alimentos não 
saudáveis, como os ultra-
processados, de maneira 
que o comprometimento 
na qualidade da alimenta-
ção contribui para maiores 
riscos de agravos em saúde 
como a obesidade, e, para 
as crianças, déficit cogniti-
vo e no desenvolvimento.”

‘Adote um Parque’

Conselho não quer reservas 
extrativistas em programa

O Conselho Nacional 
das Populações Extrativis-
tas (CNS) pediu a exclusão 
de todas as reservas ex-
trativistas (Resex) do país 
do programa “Adote um 
Parque”, criado pelo mi-
nistro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, para atrair 
patrocínio privado a uni-
dades de conservação flo-
restal.

As reservas extrativis-
tas são um tipo de unidade 
de conservação florestal 
que permite a exploração 
da natureza por comu-
nidades locais, de forma 
controlada e sustentável, 
para permitir a proteção 
e regeneração natural da 
floresta. O Conselho afir-
ma que o programa de 
Salles “desrespeita a le-
gislação e descaracteriza 
os objetivos para os quais 
foram criadas”.

O CNS sustenta que 
os Contratos de Conces-
são de Direito Real de Uso 
(CCDRUs), ou seja, as con-
cessões das reservas já 
firmadas com as comuni-
dades locais, não incluem 
“nenhuma previsão que 
autorize o MMA a dispor 
da área sem autorização da 
concessionária e do Con-
selho Deliberativo da uni-
dade, para finalidades não 
previstas no respectivo 
Plano de Manejo”.

Questionado pela re-

portagem sobre o assunto, 
Salles criticou o Conselho. 
“A posição externada pelo 
tal CNS é militância política 
pura”, declarou.

O Conselho argumen-
ta ainda que não houve 
consulta prévia às popula-
ções residentes a respeito 
da inclusão das Resex no 
programa, conforme prevê 
a Convenção 169 da Orga-
nização Internacional do 
Trabalho (OIT) de 1989, 
reconhecida e em vigor no 
Brasil.

“Nossa preocupação 
se deve a violações dos di-
reitos que já garantimos. 
A gestão desse território 
deve ser feita por meio de 
um conselho consultivo. 
Não houve nenhuma oiti-
va com essas populações. 
Estamos percebendo que 
esse programa afetará, in-
clusive, outras populações 
que fazem usos de outros 
tipos de unidades de con-
servações”, disse Dione 
Torquato, secretário-geral 
do CNS.

As Reservas Extrati-
vistas (Resex) foram for-
muladas em 1985 pelos 
seringueiros da Amazônia, 
sob a liderança de Chico 
Mend es. O objetivo era 
conciliar direitos fundiá-
rios sobre os territórios 
onde vivem por gerações 
e os recursos naturais dos 
quais sempre dependeram 
para a própria subsistên-
cia. Desde 1990 as Reser-
vas Extrativistas vêm sen-

do criadas e administradas 
de forma conjunta entre 
os órgãos ambientais e 
associações comunitárias, 
mediante contrato de con-
cessão de direito de uso 
celebrado com a adminis-
tração pública.

Com base no reque-
rimento do CNS, o Mi-
nistério Público Federal 
no Amazonas instaurou 
um processo para “apu-
rar possíveis violações 
a direitos comunidades 
tradicionais de Reservas 
Extrativistas do Estado 
do Amazonas pelo Pro-
grama Adote um Parque”. 
Foi dado prazo de 15 dias 
para que o Instituto Chi-
co Mendes de Biodiversi-
dade (ICMBio) e o MMA 
manifestem-se sobre as 
alegações do Conselho.

Das 132 unidades de 
conservação incluídas no 
programa “Adote um par-
que” anunciado por Salles, 
50 são classificadas como 
Resex. Desde o lançamen-
to do programa pelo go-
verno, algumas Resex já 
receberam propostas de 
“adoção”.

A rede Carrefour de-
clarou que vai investir na 
Reserva Extrativista Lago 
do Cuniã, em Rondônia. A 
Heineken adotou a Resex 
Quilombo do Frechal, no 
Maranhão. A empresa Geo-
florestas adotou a Reserva 
Extrativista Chocoaré-Ma-
to Grosso, localizada no Es-
tado do Pará.

André Borges
Agência Estado

A Câmara aprovou re-
querimento de urgência 
para o projeto que declara 
essenciais as aulas presen-
ciais na educação básica e 
no ensino superior nas re-
des pública e privada, inclu-
sive durante a pandemia. O 
texto é mais uma pressão 
sobre os governadores e 
prefeitos que suspenderam 
aulas presenciais para con-
ter o avanço da covid-19.

A urgência torna a 

proposta prioritária na fila 
de votação de projetos da 
Casa e permite que ela pos-
sa ser pautada no plenário 
a qualquer momento. 

“Absurdo é quando 
presenciamos diariamente 
governantes locais (gover-
nadores e prefeitos) elen-
cando as mais diversas e 
variadas atividades como 
essenciais, mas não a edu-
cação”, diz a justificativa 
do projeto, de autoria das 
deputadas Paula Belmonte 
(Cidadania-DF) e Adriana 
Ventura (Novo-SP). 

A proposta, no entan-

to, encontra oposição entre 
outro grupo de parlamen-
tares, principalmente de 
partidos de esquerda. “In-
felizmente, esse não é um 
debate sobre educação ser 
essencial ou não. É para 
obrigar o retorno presen-
cial, ignorando a situação 
de cada Estado ou muni-
cípio”, criticou o deputado 
Idilvan Alencar (PDT-CE). 
Segundo declaração do de-
putado publicada pelo PDT 
nas redes sociais, “ninguém 
vai voltar sem vacina por-
que ninguém é burro nem 
besta”.

Câmara irá analisar projeto que 
torna aula presencial essencial
Anne Warth e
Camila Turtell
Agência Estado

Bolsonaro terá que explicar fala 
sobre uso de Forças Armadas

O ministro Marco Auré-
lio Mello, decano do Supremo 
Tribunal Federal (STF), deu 15 
dias para que o presidente Jair 
Bolsonaro envie, caso queira, 
explicações sobre uma decla-
ração dada em março, quando 
defendeu o uso das Forças Ar-
madas para a manutenção da 
liberdade na pandemia.

“Notifiquem o requerido 
[Bolsonaro] para, querendo, 
apresentar manifestação no 
prazo de 15 dias”, escreveu o 
ministro em despacho na últi-
ma quinta-feira, 8. O presiden-
te não é obrigado a responder 
ao pedido de explicações.

Na ocasião, em discurso 
aos apoiadores no Palácio 
do Planalto, Bolsonaro afir-
mou que ‘tiranos tolhem a 
liberdade das pessoas’, em 
referência a governadores 
e prefeitos que impuseram 
restrições à circulação de 
pessoas para frear o avanço 
do coronavírus.

“Alguns tiranetes ou ti-
ranos tolhem a liberdade de 
muitos de vocês. Pode ter 
certeza, o nosso Exército é o 
verde oliva e é vocês também. 
Contem com as Forças Arma-
das pela democracia e pela 
liberdade”, disse. “Estão esti-
cando a corda, faço qualquer 
coisa pelo meu povo. Esse 
qualquer coisa é o que está 
na nossa Constituição, nossa 

democracia e nosso direito 
de ir e vir”, prosseguiu.

Bolsonaro foi chamado 
a se manifestar em uma pe-
tição movida pelo deputado 
federal Elias Vaz Andrade 
(PSB). O parlamentar afirma 
que o presidente sugestiona 
a prática de atos criminosos 
e acusa as autoridades públi-
cas de forma ambígua.

“Além de ameaçar os des-
tinatários da mensagem (do 
qual se desconhece ao certo) 
que as ações podem ser estí-
mulos a intervenção do Exér-
cito Brasileiro e das forças 
armadas para manutenção da 
democracia e liberdade, como 
se houvesse atos violadores 
destes direitos fundamentais”, 
argumenta o deputado.

Rayssa Motta e 
Rafael Moraes 
Agência Estado



Depois de vários adiamentos, finalmente a competição será aberta, hoje, com o jogo entre Treze e Atlético, no Amigão

Depois de muita demo-
ra, ameaça de cancelamento 
e dois adiamentos, finalmen-
te, vai começar o Campeo-
nato Paraibano de Futebol 
na temporada de 2021. Com 
os representantes do esta-
do já eliminados na Copa do 
Nordeste e Copa do Brasil, a 
competição local ganha ain-
da mais importância para as 
oito equipes participantes 
(Atlético de Cajazeiras, Bota-
fogo, Campinense, Nacional 
de Patos, Perilima, São Paulo 
Crystal, Sousa e Treze), que 
passam a ter a disputa como 
a prioridade exclusiva nes-
se primeiro semestre. Ain-
da tendo que conviver com 
a ausência de público e os 
protocolos de combate ao co-
vid-19, a disputa já se inicia 
deficitária para os clubes que 
chegam ao campeonato com 
restrições orçamentárias 
graves que devem culminar 
em mais um certame nivela-
do por baixo. 

Atual campeão, o Treze, 
após nove anos sem vencer 
a competição, recuperou a 
hegemonia estadual no ano 
passado e, agora, retorna ao 
torneio como um dos favori-
tos ao lado do Botafogo que, 
mesmo passando por dificul-
dades financeiras segue como 
o clube de maior investimen-
to - folha salarial na casa dos 
R$ 250 mil - e, por isso, tam-
bém é favorito, mesmo tendo 
passado recentemente por 
uma mudança no comando 
técnico após sete jogos sem 
saber o que é vencer.

Com a tradição de quem 
possui 20 títulos estaduais, 
o Campinense também não 
pode ser desconsiderado em 
qualquer análise sobre o Cam-
peonato Paraibano, mas esse 
ano, convivendo com muitas 
dificuldades financeiras e ten-
do feito apenas um jogo oficial 
em toda a temporada, a derro-
ta por 7 a 1 para o Bahia pela 
Copa do Brasil, a Raposa chega 
para a disputa em um estágio 
menos evoluído que os seus 
dois principais rivais.

Conhecido como um 
campeonato onde a plura-
lidade de regiões implica 

também na disputa do título, 
os times sertanejos chegam 
para essa edição esperando, 
minimamente, atrapalhar a 
vida dos três favoritos. Nes-
se sentido, os destaques vão 
para o Sousa - maior vence-
dor estadual da região com 
dois triunfos (1994 e 2009) 
e reconhecido por ser sem-
pre um time competitivo - e 
para o Nacional de Patos - 
Campeão Paraibano de 2007 
que conta, esse ano, com o 
investimento privado da FDA 
Sports, empresa que assu-
miu o departamento de fute-
bol da agremiação e promete 
suplantar as dificuldades fi-
nanceiras do clube. 

Quem tentou adotar 
a mesma estratégia do Na-
cional, mas mesmo antes do 
campeonato começar, já fa-
lhou, foi o Atlético de Caja-
zeiras que assinou um con-
trato com a H9 Soccer e a 
empresa acabou rompendo o 
pacto e ainda deixando salá-
rios atrasados no elenco por 
ela mesmo montada. Sem re-
cursos para custear o time 
ou fazer novas contratações, 
o “Trovão Azul”, campeão 
estadual de 2002, pode aca-
bar entrando na competição 
apenas para cumprir tabela 
e não sofrer punições mais 
severas do que um iminente 
rebaixamento.

Correndo por fora na dis-
puta, está o jovem elenco da 
Perilima que chega com boas 
expectativas e pode brigar 
por classificação para as se-
mifinais, mesmo objetivo do 
São Paulo Crystal que, após 
garantir a permanência na 
elite do futebol local em 2020, 
agora espera poder pensar 
em algo mais que apenas a 
briga contra o rebaixamento.

A abertura
O jogo de abertura da 

competição colocará, frente 
a frente o Treze - atual Cam-
peão Paraibano e time que 
acumula 16 títulos do certa-
me. O clube ainda é o  mais 
longevo dentro do futebol 
paraibano, pois segue em 
atividade dentro do futebol 
desde 7 de setembro de 1925 
- e o Atlético de Cajazeiras - 
time fundado em 3 de julho 
de 1948 na cidade sertaneja 

e que venceu o Estadual uma 
única vez, em 2002. A parti-
da de abertura da competi-
ção será no Estádio Amigão, 
em Campina Grande, às 20h 
de hoje.  A primeira rodada 
ainda terá, amanhã, Sousa x 
Botafogo; no sábado Nacio-
nal x Perilima, no José Ca-
valcanti; e no domingo, São 
PauloCrystal x Campinense.

O regulamento 
Com apenas oito clubes 

em disputa, pela primeira 
vez desde 2009, o Campeo-
nato Paraibano, desse ano, 
rebaixará apenas uma equi-
pe para a segunda divisão 
de 2022. A competição será 
realizada em sete rodadas 
em jogos apenas de ida com 
pontos corridos. Os dois me-
lhores, dessa primeira fase, 
avançam diretamente para 
as semifinais. Enquanto que 
o terceiro enfrentará o sexto 
colocado e o quarto pegará 
o quinto valendo as outras 
duas vagas para as semifinais 
que serão disputadas em um 
jogo único que, caso não se 
decida no tempo normal, 
terá a definição do classifica-
do em cobranças de pênaltis.  

Na etapa que antecede a 
decisão, o primeiro colocado 
da primeira fase enfrentará 
o vencedor da disputa entre 
o  quarto e o quinto lugares, 
enquanto que o segundo 
da primeira rodada pegará 
o vencedor do jogo entre o 
terceiro e o sexto lugares. A 
semifinal também ocorrerá 
em jogo único e que em caso 
de empate no tempo normal, 
será definido nas cobranças 
de penalidades. 

Os dois times elimina-
dos nas semifinais ainda 
vão realizar mais uma par-
tida única para a definição 
do terceiro colocado, em um 
confronto que pode definir 
uma das vagas para a Série 
D do próximo ano, caso o Bo-
tafogo - que disputa a Série 
C - seja um dos finalistas ou 
Campinense, Sousa e Treze 
conquistem acesso à quar-
ta divisão para a terceira. Na 
final, os dois times que resta-
rem se enfrentam em dois jo-
gos, também com definição, 
em último caso, através dos 
pênaltis.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Decisão da Recopa
Palmeiras precisa somente de um empate 
para conquistar hoje, de forma inédita, o título da 
Recopa Sul-Americana, no Mané Garrincha. Página 23
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Paraibano de 2021
Agora sim, a bola vai rolar
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O Treze, atual campeão, entra 
na disputa para tentar manter a 
hegemonia, mesmo atravessando
um delicado momento financeiro

O Campeonato Paraibano finalmente vai 
começar com a participação de oito clubes 

e seguindo os protocolos sanitários para 
evitar a disseminação da covid-19



Heptacampeão da F-1, o inglês demonstra muita preocupação com o número de casos e mortes pela covid-19 no Brasil

Agência Estado

Hamilton: ‘Meus pensamentos e 
orações estão com os brasileiros’
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Será que vai surgir um novo contratempo ao 
ponto de o campeonato não começar? Seria de-
mais depois de tantos desencontros, desde o final 
do ano passado, quando se aventou a possibilidade 
de nem acontecer a competição depois de um acor-
do esdrúxulo, firmado entre clubes e homologado 
pela Federação. Com a cabeça no lugar desistiram 
da insanidade. Depois vieram os adiamentos. Iria 
começar na segunda quinzena de março, ficou para 
o final do mês. Outro adiamento, agora para 14 de 
abril. Espera-se que a bola realmente role.

O nosso futebol, assim como em todo o Brasil, 
passa por um momento muito difícil e não será sur-
presa nenhuma se algum clube desistir ou terminar 
a competição com garotos da base como já se ante-
cipou a Perilima. Botafogo e Treze, mais cascudos 
pela tradição e por participações em competições 
importantes como Copa do Nordeste e Copa do Bra-
sil - o Belo só na Copa do NE - receberam recursos 
financeiros da CBF e da Liga.

Até o Campinense recebeu por sua participa-
ção na Copa do Brasil. No entanto, o Campeonato 
Paraibano não tem cota de participação para clube 
nenhum. Cada um por si para sobreviver. Ainda bem 
que são sete jogos na primeira fase nesse manual de 
sobrevivência, afinal a competição só tem oito clu-
bes e apenas um será rebaixado. Qual será a magia 
para chegar, pelo menos, até a sétima rodada? Com 
a palavra os dirigentes.

E quem surge como favorito ao título? Sincera-
mente, não dá para apostar em nenhum clube.  Nem 
mesmo o famoso trio de ferro formado por Botafo-
go, Campinense e Treze. A pandemia nivelou muito o 
futebol paraibano. Vocês lembram do ano passado, 
já na pandemia, quando o Botafogo, melhor elenco, 
nem chegou à final do campeonato? Então...

Enfim, a bola
vai rolar hoje

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

A pendenga da liberação dos estádios 
é um fato corriqueiro no futebol parai-
banos e somente nos “acréscimos” a 
gente tem a certeza da utilização dos 
equipamentos esportivos. Muita gente 
condena, sem razoabilidade, o Minis-
tério Público pelo excesso de zelo na 
aplicação do Estatuto do Torcedor, sem-
pre apelando para o famoso “jeitinho 
brasileiro”, esquecendo dos acordos 
devidamente firmados. Ainda tenho 
dúvida se o nosso futebol é profissional, 
porque a gente vê dirigente dizendo 
tanta besteira nos microfones. Talvez 
explique porque não conseguimos sair 
de uma teceira divisão nacional. A últi-
ma vez foi em 2008. Faz tempo!

Nos acréscimos

Vergonha
As campanhas de Bo-
tafogo e Treze na Copa 
do Nordeste foram 
desastrosas. O Belo só 
conseguiu vencer um 
jogo na última rodada. 
Já o Galo foi melhor 
um pouquinho, mas 
nada que merecesse 
elogio. Só ganhou duas 
vezes. Que vergonha!

Iguais
Ainda não dá para 
dizer que o Flamengo 
é o melhor time do 
Brasil. A decisão da 
Recopa, favorável ao 
rubro-negro nos pê-
naltis, mostrou muita 
igualdade dentro dos 
90 minutos. Na verda-
de são os dois melho-
res times do país.

É fato que o paraibano Hulk fez história no fute-
bol português e russo, sem o mesmo brilho na China. 
Sem espaço no exterior, voltou ao Brasil com desejo 
de jogar no Palmeiras, mas acertou com o Atlético 
Mineiro. Até agora não convenceu e até no banco 
tem ficado. No clássico de Minas foi expulso e saiu 
quase no tapa com Pottker, do Cruzeiro. Horrível!

Investimento errado

O heptacampeão mun-
dial de Fórmula 1 Lewis Ha-
milton revelou, ontem, que 
tem orado e torcido para a 
situação da pandemia da co-
vid-19 melhorar no Brasil. 
Em postagem no Instagram, 
o piloto inglês da Mercedes 
disse estar preocupado com 
o elevado número de mortes 
e contaminações pela doen-
ça e lamenta que os brasi-
leiros têm sido atingidos de 
forma tão devastadora pelo 
problema.

“Estou tão triste que o 
Brasil está sendo atingido de 
forma tão dura por essa pan-
demia. Meus pensamentos e 
orações estão com os brasi-
leiros e as famílias que estão 
sofrendo agora. Minhas ora-
ções são para todos vocês”, 
escreveu o piloto. Hamilton 
venceu a primeira prova da 
temporada, no Bahrein, reali-
zada no fim de março. No pró-
ximo fim de semana a catego-
ria se reúne para a segunda 
etapa do calendário, o GP da 
Emilia-Romagna, no circuito 
de Imola.

Na última segunda-feira, 
o Brasil registrou 1.738 novas 
mortes pela covid-19 e teve 
o recorde da média móvel. 
A marca de 3.125 é a maior 
registrada desde o início da 
pandemia. Os dados diários 
são do consórcio de veículos 
de imprensa formado por 
Estadão, G1, O Globo, Extra, 
Folha e UOL em parceria com 
27 secretarias estaduais de 
Saúde.

Hamilton é fã do Brasil, 
principalmente pela forte 
admiração por Ayrton Sen-
na. O inglês já revelou ter o 
país como um dos destinos 
favoritos e recentemente até 
planejava tirar férias nos Len-
çóis Maranhenses. Hamilton 
conquistou justamente no GP 
do Brasil o primeiro título da 
carreira, em 2008, quando 
superou a concorrência com 
Felipe Massa.

Na mesma postagem no 
Instagram, o piloto enviou 
também um recado aos fãs 
indianos. “Eu sei que vocês 
também estão sofrendo agora 
com a pandemia. Minhas ora-
ções estão com todos vocês”, 
escreveu. Hamilton, inclusive, 
teve a covid-19 no fim do ano 
passado e chegou a perder o 
GP do Sakhir, a penúltima eta-
pa, enquanto se recuperava. 
Por causa da doença, ele per-
deu 4 kg e teve dificuldades 
para retomar a forma física.

Funeral de Philip muda horário
do treino de classificação na F-1

O funeral do príncipe Philip, do Rei-
no Unido, que morreu aos 99 anos na 
última sexta-feira, vai causar impacto 
na Fórmula 1 neste final de semana. 
Para evitar um conflito com o evento 
que acontecerá em Londres, a categoria 
decidiu alterar os horários dos treinos 
do GP da Emilia-Romagna, a segunda 
etapa da temporada 2021, marcada 
para o circuito do Imola.

A principal mudança será no ho-
rário do treino oficial de classificação, 
que será agora às 9 horas (de Brasília), 
uma hora antes do que era previsto. 
Isso porque o cortejo do corpo do Du-
que de Edimburgo está previsto para 
acontecer a partir das 10h40, quando 
a definição do grid para o GP da Emilia
-Romagna estaria em seus momentos 
decisivos na programação original.

Como, pelo regulamento da Fór-
mula 1, o treino oficial de classificação 

só pode ocorrer com um espaço de duas 
horas para a terceira e última sessão de 
treinos livres, esta também foi antecipa-
da das 7 horas para as 6 horas.

As mudanças no sábado acabaram 
gerando um efeito cascata na sexta-
feira, primeiro dia de atividades de 
pista de um GP, já que o regulamento 
prevê que o terceiro treino livre pre-
cisa ter início com um espaço mínimo 
de 19 horas para a segunda sessão. 
Assim, os dois primeiros treinos livres 
foram antecipados em 30 minutos e 
agora começam às 6 horas (TL1) e às 
9h30 (TL2).

Antes do início do treino oficial de 
classificação, no sábado, a Fórmula 1 
decretará um período de um minuto 
de silêncio em homenagem ao prín-
cipe Philip. Curiosamente, a categoria 
também estava na Itália na data do 
funeral da princesa Diana, em 1997. O 
horário da corrida, no domingo, segue 
inalterado: a largada será às 10 horas.

Agência Estado

Conmebol receberá 50 mil doses de
vacina para atletas na Copa América

A Confederação Sul-Ame-
ricana de Futebol (Conmebol) 
anunciou nesta terça-feira que 
vai receber a doação 50 mil do-
ses de vacina contra a covid-19 
para garantir a imunização de 
atletas que vão disputar a Copa 
América e os outros torneios 
organizados pela entidade. A 
negociação foi mediada pelo 
presidente do Uruguai, Luis 
Lacalle Pou, com o laboratório 
chinês Sinovac Biotech.

Em nota oficial, a Conme-
bol afirmou que a doação das 
vacinas assegura a realização 

da Copa América, prevista 
para iniciar em junho na Co-
lômbia e na Argentina. A en-
tidade promete ainda que as 
doses serão distribuídas prio-
ritariamente para os elencos 
profissionais do futebol sul-a-
mericano, tanto masculinos 
como femininos. Árbitros e 
comissões técnicas também 
serão incluídos nesse plano.

Futuramente os dirigentes 
vão divulgar os detalhes opera-
tivos da vacinação. “É um passo 
adiante enorme para vencer 
a pandemia da covid-19, mas 
não significa de modo algum 
que vamos a baixar a guarda. 

Manteremos nosso trabalho 
responsável, que nos permitiu 
concluir nossos torneios sem 
contratempos e sem alterar os 
formatos”, disse o presidente 
da Conmebol, Alejandro Do-
mínguez. O dirigente paraguaio 
agradeceu ao laboratório chi-
nês pelo gesto de solidariedade.

A pandemia afetou prin-
cipalmente torneios de sele-
ções organizados pela enti-
dade. No ano passado, a Copa 
América precisou ser adiada. 
Em 2021, foi a vez de as Elimi-
natórias da Copa do Mundo de 
2022 sentirem o impacto. As 
rodadas previstas para março 

acabaram desmarcadas. Entre 
competições de clubes, a Copa 
Libertadores permaneceu pa-
ralisada em 2020 por cerca de 
seis meses.

Por enquanto, os tor-
neios organizados pela Con-
mebol permanecem disputa-
dos sem público como medida 
de precaução ao contágio pela 
doença. Porém, houve uma 
exceção. A final da Libertado-
res, realizada em janeiro, no 
estádio do Maracanã, no Rio 
de Janeiro, recebeu cerca de 5 
mil pessoas convidadas entre 
patrocinadores, dirigentes e 
alguns torcedores.

Agência Estado

Foto: LAT Images for Mercedes-Benz Grand Prix Ltd

Hamilton diz estar triste pela 
forma dura como a covid-19 está 
atingindo o Brasil e segue orando 
por dias melhores para o povo
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Time brasileiro pode conquistar a competição com um empate diante do Defensa Y Justicia, no Mané Garrincha

O retorno de Luiz Adria-
no ao comando de ataque 
do Palmeiras depende ape-
nas do técnico Abel Ferreira. 
Recuperado da covid-19, o 
atacante participou normal-
mente dos treinos e pode ser 
a novidade diante do Defensa 
Y Justicia, quarta-feira, no 
Mané Garrincha,  às 21h30, 
na disputa da Recopa Sul-A-
mericana.

O Palmeiras tem vanta-
gem do empate e pode até 
perder por 1 a 0 que ergue 
a taça após fazer 2 a 1 na 
Argentina, gols de Gustavo 
Scarpa e Rony.

O atacante estava libera-
do pela CBF para disputar a 
final da Supercopa do Brasil, 
diante do Flamengo, mas aca-
bou resguardado pela comis-
são técnica.

Abel Ferreira achou um 
sacrifício desnecessário. Mas 
agora pode recorrer a seu ar-
tilheiro, uma vez que não en-
controu um homem de área à 
altura nas duas partidas deci-
sivas dos últimos dias. Rony 
não se destacou improvisado 
de centroavante na Argenti-
na, mesmo anotando um gol, 
e Breno Lopes pouco fez em 
Brasília no último domingo.

Não por acaso o clube 
já vem buscando um cami-
sa 9 há algum tempo, uma 
exigência de Abel Ferreira. 
Luiz Adriano não tem um 
reserva com características 
semelhantes e, tampouco, 
uma sombra no elenco.

O goleador chegou em 

Brasília apenas no domingo à 
noite. Mas, na segunda-feira, 
mostrou que está bem fisica-
mente ao participar das duas 
horas de trabalhos intensos 
na cidade.

Com a volta do centroa-
vante, uma possível esca-
lação para o jogo contra o 
Defensa y Justicia tem We-
verton, Marcos Rocha, Luan, 
Gómez e Viña; Felipe Melo, 
Zé Rafael (Gabriel Menino 
ou Danilo) e Raphael Veiga; 
Wesley, Rony e Luiz Adriano 
(Breno Lopes).

 
Campeões
A Recopa Sul-America-

na é uma tradicional disputa 
continental, que confronta 
anualmente os vencedores 
da Copa Libertadores e da 
Copa Sul-Americana do ano 
anterior. Trata-se da versão 
sul-americana da Superco-
pa da UEFA (ou Supercopa 
Européia).

Vários clubes brasileiros 
já conquistaram a Recopa 
e para o Palmeiras será um 
título inédito, sendo o único 
paulista que ainda não con-
quistou a competição pro-
movida pela Conmebol. Além 
de Santos, Corinthians e São 
Paulo, também já ergueram 
o troféu as equipes do Fla-
mengo, Grêmio, Atlético-MG 
e Internacional.

O maior vencedor é o 
Boca Juniors com quatro 
conquistas, seguido do Ri-
ver Plate com três. Entre os 
brasilerios, os maiores ven-
cedores são  Internacional, 
Grêmio e São Paulo com duas 
conquistas, cada.

Agência Estado

Palmeiras terá Luiz Adriano
hoje na decisão da Recopa

Edição: Geraldo Varela          Editoração: Bhrunno Fernando
João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 14 de abril de 2021     |     A UNIÃO       23

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Efeitos da pandemia

Clubes da Série A são favoráveis à
compra de vacina para os jogadores

Depois que o Athleti-
co-PR se mostrou favorável 
ao projeto de compra de va-
cinas contra covid-19 pela 
iniciativa privada, outros 
clubes de futebol da Série A 
do Campeonato Brasileiro, 
como Flamengo, Atlético-MG 
e Cuiabá, e até entidades re-
gionais, como a Federação 
Cearense, também revelam 
apoio à compra de imuni-
zantes para proteger atletas 
e funcionários. O projeto ain-
da precisa da aprovação do 
Senado e do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido). Al-
gumas associações esperam 
para ver como isso se daria 
e outras falam em imunizar 
sócios-torcedores, que não 
estão nos grupos prioritários 
como entidade.

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou, em votação na 
quarta-feira (7), o Projeto de 
Lei 948/21, que autoriza a 
compra de vacinas pela ini-
ciativa privada. Agora, res-
tam a análise e aprovação do 
Senado Federal e a sanção 
do presidente Jair Bolsona-
ro. De acordo com o projeto, 
a metade das vacinas adqui-

ridas pelas instituições tem 
de ser doada para o Siste-
ma Único de Saúde (SUS). 
Além disso, a vacinação dos 
funcionários deve seguir os 
critérios de prioridade do 
Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI). Ou seja: os 
grupos de risco deverão ser 
imunizados antes dos de-
mais trabalhadores.

“Somos favoráveis à 
compra de vacinas pela ini-
ciativa privada desde que 
exista um porcentual para o 
SUS (Sistema Único de Saú-
de). Esse assunto já foi tema 
de bate papo com os clubes 
cearenses e todos foram 
unânimes em concordar”, 
afirma Mauro Carmélio, pre-
sidente da Federação Cea-
rense de Futebol. Atualmen-
te, a entidade representa 
dois clubes da Série A (Cea-
rá e Fortaleza).

Clubes como o Flamen-
go também apoiam o proje-
to. Os detalhes e a forma de 
aquisição ainda não foram 
discutidos pela diretoria do 
atual campeão brasileiro. 
Mesmo sentimento tem o 
Atlético-MG. “Tudo o que for 
feito para ajudar a minimi-
zar os efeitos da pandemia 
tem o apoio do Clube Atlé-

Gonçalo Junior
Agência Estado

tico Mineiro. Se tal medida 
trouxer benefícios a todos, 
somos favoráveis”, informou 
o Atlético-MG ao Estadão. 
“Se o governo liberar, o Cuia-
bá E.C. tem a intenção de 
comprar a vacina contra o 
coronavírus para jogadores, 
funcionários e sócios do clu-
be”, informou o time do Mato 
Grosso que vai disputar a Sé-
rie A pela primeira vez neste 
ano. O Cuiabá foi quem mais 
se aproximou do torcedor, 
quando se refere aos asso-
ciados da entidade.

O Athletico-PR, pri-
meiro clube a se manifestar 
sobre o tema de forma posi-
tiva, pretende adquirir vaci-
nas também para os sócios 

que estão colaborando com 
o pagamento de suas men-
salidades na pandemia, mes-
mo sem poder ir ao estádio. 
Mario Celso Petraglia, CEO 
do clube, tenta mobilizar di-
rigentes de outros times do 
Brasil. O tema foi colocado 
em um grupo de WhatsApp 
formado pelos cartolas da 
Série A. Nem todos respon-
deram ainda. A intenção é 
trabalhar em bloco, se possí-
vel com as entidades espor-
tivas, como a CBF.

Para Carmélio, a compra 
das vacinas reduz o custo 
com as testagens para iden-
tificação do novo corona-
vírus, além de proteger os 
funcionários. 

Foto: Pedro Chaves/FCF

O Grêmio entra em 
campo na noite desta quar-
ta-feira (14), às 19h15, na 
Arena do Grêmio, em duelo 
válido contra o Indepen-
diente del Valle, pela terceira 
fase da Copa Libertadores. 
O time gaúcho foi derrotado 
fora de casa por 2 a 1, pre-
cisando mostrar um futebol 
de qualidade para conseguir 
vencer o jogo e avançar para 
a fase de grupos. Com isso, a 
provável escalação do Grê-
mio é algo que os gremistas 
estão de olho.

O time gaúcho foi para 
o duelo decisivo contra o 
Del Valle com muitos des-
falques na última sexta-fei-
ra. Nomes importantes não 
puderam entrar em campo 
por conta da covid e devido 
a problemas físicos. No en-
tanto, a provável escalação 
do Grêmio mostra o retorno 
de alguns jogadores deci-

sivos. Para o jogo de hoje, 
Pinares ainda é dúvida, mas 
quatro atletas estão na pro-
vável escalação do Grêmio: 
Kannemann, Maicon, Pepê 
e Jean Pyerre.

Com isso, a escalação 
do Grêmio diante do Del 
Valle deve ter Brenno; Feli-
pe, Rodrigues, Kannemann 
e Diogo Barbosa; Maicon, 
Matheus Henrique, Alisson, 
Pinares (Jean Pyerre) e Fer-
reira; Diego Souza.

O Grêmio perdeu o 
jogo de ida por 2 a 1. Com 
isso, a equipe gaúcha preci-
sa vencer e não tomar gols 
para avançar diretamen-
te para fase de grupos da 
Libertadores da América. 
O jogo será duro, já que 
o time equatoriano deve 
atuar muito defensivo, bus-
cando segurar o ataque 
gremista e tentando apro-
veitar o contra-ataque.

Grêmio decide vaga
hoje na Libertadores

No jogo de ida, na última sexta-feira, o Grêmio perdeu de 2 a 1

Fo
to

: x
Lu

ca
s 

U
eb

el
/G

rê
m

io

Mauro Carmélio, da Federação cearense, também apoia a iniciativa

JoGoS dE hoJE

n Recopa Sul-Americana
21h30
Palmeiras x Defensa Y Justicia

n Libertadores
19h15
Grêmio x Independiente del Valle
21h30
Atlético Nacional x Libertad
Amanhã
21h30
Junior Barranquilla x Bolívar

n Liga dos Campeões
16h
Borussia x  Manchester City
Liverpool x Real Madrid

O Palmeiras, que desde sábado está em Bra-
sília, perdeu para o Flamengo, nos pênaltis, 

na final da Supercopa do Brasil, e hoje enca-
ra nova decisão, desta vez contra o Defensa 

y Justicia pela Recopa Sul-Americana
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Depoimento de dois paraibanos levaram Estado a reconhecer que a estilista foi assassinada pelo regime militar em 1976

Morta pela ditadura, Zuzu Angel 
faria 100 anos em junho de 2021

Há 45 anos, exatamente na madrugada do 
dia 14 de abril de 1976, dois paraibanos – o em-
presário e comunicador Neno Rabello (morto 
em 2016) e o advogado Marcos Pires – eram 
as testemunhas oculares da morte da estilista 
brasileira Zuzu Angel. Ela foi vítima do regime 
militar que, até então, expunha para o mundo as 
barbaridades cometidas pela ditadura brasilei-
ra, enquanto buscava e cobrava das autoridades 
da época explicações sobre os culpados e o pa-
radeiro do corpo do seu filho, assassinado pelos 
detentores do golpe de 1964.

Zuzu incomodava a ditadura que tentou si-
lenciá-la com sua morte, aos 54 anos, ocorrida 
em um acidente de carro na Estrada da Gávea 
(Estrada Lagoa-Barra), na saída do Túnel Dois 
Irmãos, no Rio de Janeiro, hoje batizado com 
seu nome. O carro dirigido pela estilista, um 
Karmann Ghia TC, derrapou na saída do túnel 
e saiu da pista, chocou-se contra a mureta de 
proteção, capotando e caindo na estrada abaixo, 
matando-a instantaneamente. Anos mais tarde, 
o testemunho dos dois paraibanos esclareceu o 

acidente, provocado propositalmente por um 
outro veículo sem identificação.

Uma semana antes do acidente, Zuzu dei-
xara na residência do cantor e compositor Chico 
Buarque de Hollanda um documento que deve-
ria ser publicado caso algo lhe acontecesse, em 
que escreveu: “Se eu aparecer morta, por aci-
dente ou outro meio, terá sido obra dos assassi-
nos do meu amado filho”.

Em 1998, a Comissão Especial dos Desapa-
recidos Políticos julgou o caso e reconheceu-a 
como pessoa que, “por ter participado, ou por 
ter sido acusada de participação, em atividades 
políticas, tenha falecido por causas não-natu-
rais, em dependências policiais ou assemelha-
das”. Em seu relatório final publicado em 2007, 
a Comissão inseriu os depoimentos de Neno Ra-
bello e Marcos Pires. Eles afirmaram ter visto o 
carro de Zuzu ter sido fechado por outro e joga-
do fora da pista, caindo de uma altura de cerca 
de cinco metros.

Zuleika de Souza Netto, a Zuzu Angel, nas-
ceu a 5 de junho de 1921 (este ano marca o cen-
tenário do seu nascimento), na cidade mineira 
de Curvelo. Tornou-se uma personagem notória 
do Brasil da época da ditadura militar, ficando 

conhecida nacional e internacionalmente não 
apenas por seu trabalho inovador como estilis-
ta de moda, mas também por sua procura pelo 
filho, Stuart Angel, assassinado pelo governo 
militar (hoje tão defendido pelos seguidores do 
atual presidente Jair Bolsonaro – sem partido). 
Stuart foi considerado desaparecido político, 
resultado da coragem de sua mãe no enfrenta-
mento às autoridades da época.

Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade 
recebeu de Cláudio Antônio Guerra, ex-agente da 
repressão que operou como delegado do Depar-
tamento de Ordem Política e Social do Espírito 
Santo (Dops), a confirmação da participação dos 
agentes da repressão na morte de Angel.

Em 2019, sua filha, a jornalista Hildegard 
Angel, se dirigiu ao 8º Cartório do Registro Civil 
da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro, com 
um mandado judicial, e conseguiu finalmente 
emitir as certidões de óbito de sua mãe, Zuleika, 
e de seu irmão, Stuart. As causas das mortes fo-
ram atestadas como “morte não natural, violen-
ta, causada pelo estado brasileiro, no contexto 
da perseguição sistêmica e generalizada à po-
pulação identificada como opositora política ao 
regime ditatorial de 1964 a 1985”.

Aforismo
“Se a morte desaparecer não 

existirá mistério na vida. É por 
isso que não há mistério numa 

coisa morta, não há mistério 
num cadáver; porque ele não 

pode mais morrer.”

(Osho)

911 — Papa Sérgio III
1759 — Georg Friedrich Händel, 
compositor alemão
1914 — Heráclito de Alencastro 
Pereira da Graça, advogado, 
político e escritor (PB)
1976 — Zuzu Angel, 
estilista brasileira
1986 — Leonel Tavares Miranda de 
Albuquerque, médico psiquiatra e 
político (PB)
1986 — Simone de Beauvoir, 
escritora e filósofa francesa
2006 — Miguel Reale, 
filósofo e jurista brasileiro
2020 — Dom Aldo di Cillo Pagotto, 
religioso (PB)

Mortes na História

Obituário
Heitor Cabral
13/4/2021 – Em João 
Pessoa (PB). Advo-
gado, economista e 
professor aposentado 
da Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB). 
Por duas vezes, foi diretor-presidente 
da Companhia de Desenvolvimento da 
Paraíba (Cinep). Era sócio-diretor do 
Escritório Cabral Advogados, com sede 
na capital paraibana.

Foto: Divulgação

Antônio Manoel da Silva
11/4/2021 – Aos 115 
anos, em Paulista (PE), 
por problemas respira-
tórios. Aposentado que 
era considerado um dos 
homens mais velhos de 
Pernambuco. Foi sepultado em Olinda (PE). 
Teve 23 filhos e era casado, há 40 anos, com 
dona Josefa Guilhermina, de 72 anos. Ele 
trabalhou como carroceiro.

Foto: Hesíodo Góes
Nikki Grahame
9/4/2021 – Aos 38 anos, 
de causa não revelada. 
Estrela do Big Brother do 
Reino Unido. Ela partici-
pou da edição de 2006 do 
reality e era uma celebri-
dade local. Segundo a família, ela sofria de 
anorexia e vinha lutando contra o distúrbio 
alimentar em um hospital particular.

Foto: Instagram

Américo Martins 
Filho
12/4/2021 – Aos 84 
anos, em Montes Cla-
ros (MG), de covid-19. 
Jornalista e empresá-
rio, fundador do Jornal 
do Norte (já extinto), se notabilizou pela 
preservação da imprensa do Norte de Mi-
nas Gerais. Guardava os acervos de anti-

Foto: Divulgação

Nilma Maria Naves 
Dias do Carmo
9/4/2021 – Em Goiânia 
(GO), vítima de covid-19. 
Ex-procuradora-geral de 
Justiça do Ministério Público 
de Goiás (MPGO). Natural de 
Minas Gerais, ingressou no Ministério Público 
em 1966 e foi a primeira mulher a ocupar o 
cargo de procuradora-geral de Justiça no estado. 
Foi, também, presidente da Associação Goiana 
do Ministério Público (AGMP), de 1992 a 1994.

Foto: MPGO

Roseli Aparecida 
Machado
8/4/2021 – Aos 52 anos, 
em Curitiba (PR), de co-
vid-19. Atleta brasileira que 
teve uma carreira marcante 
no atletismo. Disputou os 5 
mil metros nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 
1996, mesmo ano em que se tornou a segunda 
brasileira a vencer a São Silvestre, a mais famo-
sa corrida de rua do Brasil. Nasceu em Coronel 
Macedo (SP), em 1968, e cresceu em Santana 
do Itararé (PR). Formou-se em Educação Física 
e trabalhou como treinadora.

Foto: Reprodução

Professor Carden
12/4/2021 – Em Campina 
Grande (PB). Educador 
que atuava no Colégio 
Imaculada Conceição (Da-
mas), em Campina Grande. 
Estava tratando de um 
câncer e foi infectado pelo novo coronavírus, 
que causa a covid-19.

Foto: Instagram

Rubens Recalcatti
9/4/2021 – Aos 72 anos, 
em Curitiba (PR), de infarto. 
Deputado estadual pelo 
PSD. Estava em seu segundo 
mandato. Delegado de car-
reira, concursado em 1994, 
atuou durante 23 anos em diversos municípios 
do Paraná. Ingressou na Polícia Civil em 1979, 
como agente investigador. Era formado em 
Estudos Sociais pela PUC e em Direito pela 
UniCuritiba. Nasceu em 23 de outubro de 
1948, em Videira (Ibiam), em Santa Catarina.

Foto: Orlando Kissner Cristiane Souza Félix
8/4/2021 – Em Rio das Os-
tras (RJ), de covid-19. Pre-
sidente da Ong Mulheres 
Vitoriosas. Ficou conhecida 
pelo trabalho à frente da 
ong que fundou em 2012, 
após vencer um câncer de mama. A entidade 
oferecia apoio a pacientes oncológicas.

Foto: Redes Sociais

Vermelho Steam
12/4/2021 – Aos 46 anos, 
em São Paulo (SP), em 
decorrência da covid-19. 
Artista plástico paulistano. 
Deixa um legado em muros 
e fachadas da capital pau-
lista, com sua arte influenciada pelo teatro 
de bonecos europeu e pelo surrealismo. O 
desenhista expos em galerias e em murais de 
rua de diversas cidades do Brasil e do mundo.

Foto: Divulgação

Leão Moysés Zagury
9/4/2021 – Aos 67 anos, no 
Rio de Janeiro (RJ), de co-
vid-19. Escritor que nasceu 
no Rio de Janeiro, em 11 de 
fevereiro de 1954, de família 
amapaense. Estudou parte 
de sua infância em Macapá. Era membro da 
Associação Amapaense de Escritores (Apes).

Foto: Diário do Amapá

Jovan Divjak
8/4/2021 – Aos 84 anos, 
na Bósnia. Ex-general do 
exército bósnio e símbolo 
do cerco de Sarajevo. Apoia-
dor de uma Bósnia multiét-
nica e cidadã e fundador, 
em 1994, a associação ‘A educação constrói a 
Bósnia-Herzegovina’, para conceder bolsas de 
estudo a órfãos da guerra intercomunitária (de 
1992 a 1995, que deixou 100 mil mortos). Veio 
de uma família sérvia da Bósnia. No cerco sér-
vio, ficou do lado dos defensores de Sarajevo. 
Se declarava “bósnio”, formando assim parte 
dos 3% dos cidadãos desse país de 3,5 milhões 
de habitantes que se recusam a definir-se 
como croatas (católicos), sérvios (ortodoxos) 
ou bosníacos (muçulmanos).

Foto: AFPGerson Mendes
12/4/2021 – Aos 72 anos, 
em Petrópolis (RJ), de 
covid-19. Narrador espor-
tivo que marcou época no 
rádio de Piracicaba (SP). 
Nascido em Petrópolis, no 
dia 31 de dezembro de 1948, estava inter-
nado há mais de cem dias em razão de um 
câncer na próstata e depois contraiu por 
duas vezes a covid-19.

Foto: Futebol do Interior

Ramsey Clark
9/4/2021 – Aos 93 anos, 
em Nova Iorque (Estados 
Unidos). Ex-ministro da 
Justiça norte-americano 
(de 1967 a 1969), que 
apoiou o movimento pelos 
direitos civis nos Estados Unidos e fez parte 
da equipe internacional de advogados de de-
fesa de Saddam Hussein. Quando era minis-
tro, supervisionou o ‘Fair Housing Act’, série 
de leis contra a discriminação na habitação 

Foto: Times News Express

Jorge Rezende
jorgerezende.imprensa@gmail.com

Foto: Wikipédia

Wanderley Gomes (Major)
11/4/2021 – Aos 58 anos, 
em Picuí (PB), de infar-
to. Empresário e ex-vi-
ce-prefeito do município 
de Baraúna (de 2017 a 
2020), na região do Seridó 
paraibano.

Foto: Araújo Neto

gos jornais da cidade e da região. Os arquivos 
mantidos por ele se transformaram em fonte 
de pesquisa de professores e pesquisadores.

A estilista Zuzu Angel desafiou a ditadura militar na 
busca pelo paradeiro do corpo do seu filho assassinado

João Alfredo
12/4/2021 – De covid-19. 
Advogado campinense. Era 
filho da oficial de Justi-
ça Auricélia Dantas, que 
trabalhou por muitos anos 
na 1ª Vara Criminal, no 
Fórum Afonso Campos, em Campina Grande 
(PB). Ele se preparava para assumir uma 
vaga de magistrado no estado do Acre, onde 
tinha passado em concurso em 2020.

Foto: Instagram

Joseph Siravo
11/4/2021 – Aos 64 anos, 
de câncer. Ator conheci-
do por seu trabalho em 
‘Família Soprano’. Também 
produtor, tinha em seu cur-

Foto: Instagram

rículo a série ‘Inside Look: The People v. O.J. 
Simpson - American Crime Story’ e o premia-
do musical ‘Jersey Boys’, com o qual fez mais 
de duas mil apresentações na Broadway.

e no emprego, e opôs-se à pena de morte. 
Tornou-se crítico fervoroso das intervenções 
militares dos Estados Unidos no exterior.

Decápolis de Andrade
8/4/2021 – Aos 77 anos, em 
Porto Alegre (RS), vítima da 
covid-19. Cantor lírico que 
durante muitos anos foi liga-
do à Orquestra Sinfônica de 
Porto Alegre (Ospa), como 
professor de canto e de técnica vocal.

Foto: Vinicius Vasconcellos



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Reagente. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 

DV00004/2021. DOTAÇÃO: Orçamento de 2021: Recursos Próprios do Município/Outros Recursos: 
03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 10.301.0012.2066 COORD. DAS ATIV. DO PROG. DE 
ATENÇÃO BASICA–PAB–FIXO – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 10.302.0012.2080 MANUT. 
DAS ATIV. DOS SERV. PUBLIC. EM SAUDE COM FM – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 
10.302.0012.2086 MANUT. DAS ATIV. DO PRONTO ATENDIMENTO – 3390.30 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 00008/2021 - 23.03.21 - DIAGFARMA COMÉRCIO 
E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA - ME - R$ 17.272,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00004/2021

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 DV00004/2021, 
que objetiva: Aquisição de Reagente; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: DIAGFARMA COMÉRCIO E SERV. DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA – ME - R$ 17.272,00.

Araruna - PB, 23 de março de 2021
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS 
DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 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: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@
gmail.com. Edital: https://www.aroeiras.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 13 de abril de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:00 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 material de laboratório destinado ao 
atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: 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: (083) 3396–1020. 
E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: https://www.aroeiras.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 13 de Abril de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, ÀS 08:30 HORAS DO DIA 04 DE MAIO DE 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA DO MERCADO 
PÚBLICO MUNICIPAL DE ARARUNA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.
br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 13 de abril de 2021
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: MATERIAIS DE LIMPEZA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2021. 

DOTAÇÃO: 02.010 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-
DES DO GABINETE – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 02.020 SEC. DE PLANEJAMENTO 
ADM. FINANCAS E REC. MUNICIPAL 04.122.0002.2006 MANUENTENÇÃO DAS ATIV. DA 
COORD. ADM. REGIONAL – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 02.050 SEC. DE EDUCAÇÃO 
CULTURA DESPORTOS E LAZER 12.361.0005.2012 MANUT. DAS ATIV. DE ENSINO FUND. NA 
APLIC. DO FUNDEB 40% – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 12.361.0005.2013 MANUT. 
DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTADOS COM MDE – 3390.30 – MATERIAL DE CON-
SUMO 12.365.0004.2020 MANUT. DAS ATIV. DE CRECHE MUNICIPAIS – 3390.30 – MATERIAL 
DE CONSUMO 12.361.0030.2030 MANUT. DO PROG. QUAOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO–QSE 
– 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 02.070 SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST. 
SOCIAL E JURIDICA 08.241.0013.2033 MANUT. DAS ATIV. DE FUNCIONAMENTE DA CONVIV. 
DO IDOSO – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 08.243.0021.2034 MANUT. DAS ATIV. DO 
CONSELHO TUTELAR – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0033.2035 MANUT. DAS 
ATIV. DAS AÇÕES E SERV. SOCIAIS – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 02.080 SEC.INFRA 
ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS 15.452.0022.2044 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. INFRA/
DEP. DE LIMP. PUBLI. E MEIO AMBIENTE – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 02.90 SEC. 
DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL 20.608.0011.2052 MANUT. DAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 02.110 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.0033.2058 COORD. DO PROG. CONVIVENCIA E 
FORTALECIMENTOVINCULOS–SCFV – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0033.2059 
MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPL DE ASSIST. SOCIAL – 3390.30 – MATERIAL DE 
CONSUMO 08.244.0033.2063 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO PAIF–CRAS – 3390.30 – 
MATERIAL DE CONSUMO 03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0012.2066 COORD. 
DAS ATIV. DO PROG. DE ATENÇÃO BASICA–PAB–FIXO – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 
10.302.0012.2067 COORD. DAS ATIV. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE – 3390.30 – 
MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0012.2067 COORD. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA–
PSF – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0012.2075 COORD. MANUT. ATIV. DO PROG. 
SUS/CAPS – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 10.302.0012.2077 COORD. MANUT. DAS ATIV. 
DO SAMU – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 10.302.0012.2080 MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. 
PUBLIC. EM SAUDE COM FM – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 10.302.0012.2086 MANUT. 
DAS ATIV. DO PRONTO ATENDIMENTO – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna 
e: CT Nº 00007/2021 - 22.03.21 - JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - ME - R$ 49.374,35; 
CT Nº 00008/2021 - 22.03.21 - OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - R$ 
77.261,69; Fundo Municipal de Saúde de Araruna e CT Nº 10007/2021 - 22.03.21 - JOSE FHILLYPE 
DOS SANTOS BRITO - ME - R$ 49.374,34; CT Nº 10008/2021 - 22.03.21 - OLIVEIRA & EULÁLIO 
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - R$ 77.261,68.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00004/2021. OBJETO: Aquisição de Carnes e Frangos, desti-

nados a Merenda dos alunos da rede municipal de ensino e para o desenvolvimento dos programas, 
ações e atividades das Secretarias do Município de Araçagi/PB. 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: Jts Comercio de Alimentos Eireli - CNPJ 19.560.932/0001-
17. Neves Comercio de Carnes Ltda - CNPJ 26.844.772/0001-01. INFORMAÇÕES: na sede da 
CPL, Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 99167-0794.

Araçagi - PB, 13 de Abril de 2021
JOSILDA MACENA BENICIO LEITE 

 Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO

CREDENCIAMENTO N° 00001/2021 – PMBV
O Município de Boa Ventura/PB, através daPresidente da CPL, torna público o presente edital 

de chamada pública para CREDENCIAMENTOobjetivando a CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍ-
SICA OU JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) 
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA 
VENTURA-PB.O Período de recebimento dos documentos para seleção IMEDIATA será a partir do dia 
14/04/2021 até o dia 04/05/2021, no horário entre das 09:000hs às 12:00hs. O CREDENCIAMENTO 
será realizado na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no Centro Administrativo 
Municipal da Prefeitura Municipal de Boa Ventura. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos 
no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Boa Ventura (http://boaventura.pb.gov.br/) ou 
por e-mail (licitacaoboaventura2@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 12 de abril de 2021.
LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Presidente da CPL
Prefeitura de Boa Ventura-Pb

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, 
NÃO PERECÍVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE 
TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, INCLUSIVE A MERENDA ESCOLAR CONFOR-
ME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BOM JESUSTERMO DE REFERÊNCIA ANEXO; ADJUDICO o seu objeto a: CICERO BARRETO 
DOS ANJOS - R$ 410.163,00.

Bom Jesus - PB, 13 de Abril de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, NÃO 
PERECÍVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE TO-
DAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, INCLUSIVE A MERENDA ESCOLAR CONFORME 
DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BOM JESUSTERMO DE REFERÊNCIA ANEXO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CICERO BARRETO DOS ANJOS - R$ 410.163,00.

Bom Jesus - PB, 13 de Abril de 2021
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS- PB
Comissão permanente de licitação - CPL

RESPOSTA IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOSn.º 00001/2021

A Prefeitura Municipal de BOM JESUS– PB, Torna públicoatravés daComissão Permanente de 
Licitação - CPL, sediada a ANTONIO PEREIRA ROLIM, 01, Centro, BOM JESUS- PB,Entendemos 
pela IMPROCEDÊNCIA TOTALdos Pedidos deimpugnação do Edital, proposta pelas empresas 
MAXICASA COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 03.278.968/0001-72, E A EM-
PRESA NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA, CNPJ: 10.507.466/0001-31,anova 
data para recebimento da documentação será dia 20/04/2021 às09:00 horas. Informações: no horário 

das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
BOM JESUS- PB, 13 de abril de 2021

FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA 

DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, INCLUSIVE 
A MERENDA ESCOLAR CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 
PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUSTERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2021. DOTAÇÃO: 02.01 GABINETE DO PREFEITO 
04.122.2003.2002 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.30.01 MATE-
RIAL DE CONSUMO 02.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04.122.2003.2003 MANUT. DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 02.04 
SECRETARIA DE FINANCAS 04.123.2001.2005 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
FINANCAS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 02.05 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
15.122.2003.2009 MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 02.09 SECRETARIA DE EDUCACAO 12.122.2008.2018 MANUT. DAS 
ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.361.2008.2030 MANUTENCAO DO DE-
SENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 111.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de 
Impostos – Educação 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 02.10 SECRETARIA DE CULTURA 
13.122.2006.2034 MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 02.11 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 04.122.2003.2038 MANUT. DAS ATIV. 
DA SEC. DE ESPORTE E LAZER 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 02.13 SECRETARIA DE 
ACAO SOCIAL 08.122.2004.2043 MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. 
SOCIAL 001.000000 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.122.2004.2044 
MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 001.000000 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2004.2056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS/ IGDBF 
311.000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bom Jesus e: CT Nº 00020/2021 - 13.04.21 - CICERO 
BARRETO DOS ANJOS - R$ 205.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2021, que objetiva: : AQUISIÇÃO 
DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE CESTAS BASICAS COM A 
ORIENTAÇÃO DE GESTÃO E OFERTA DE BENEFICIOS EVENTUAIS NO CONTEXTO DE EN-
FRENTAMENTO AOS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS (COVID 19) AS FAMÍILIAS EM SITUAÇÃO 
DE EXTREMA VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS; ADJUDICO o seu objeto a: 
CICERO BARRETO DOS ANJOS - R$ 177.040,00.

Bom Jesus - PB, 13 de Abril de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2021, que objetiva: : AQUISIÇÃO DE BE-
NEFICIO EVENTUAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE CESTAS BASICAS COM A ORIENTAÇÃO 
DE GESTÃO E OFERTA DE BENEFICIOS EVENTUAIS NO CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO 
AOS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS (COVID 19) AS FAMÍILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA 
VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CICERO BARRETO DOS ANJOS - R$ 177.040,00.

Bom Jesus - PB, 13 de Abril de 2021
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2021, que objetiva: : AQUISIÇÃO DE BE-
NEFICIO EVENTUAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE CESTAS BASICAS COM A ORIENTAÇÃO 
DE GESTÃO E OFERTA DE BENEFICIOS EVENTUAIS NO CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO 
AOS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS (COVID 19) AS FAMÍILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA 
VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO DE BOM JESUS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CICERO BARRETO DOS ANJOS - R$ 177.040,00.

Bom Jesus - PB, 13 de Abril de 2021
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

A Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 0004/2021, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE PNEUS Data 
de abertura: 27/04/2021 às 11:00hr (horário local), na sede da Prefeitura Municipal de Barra de 
São Miguel - PB. Informações: no endereço Rua Thomaz de Aquino, nº 06, Centro, Barra de São 
Miguel – PB, horário de expediente das 08h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min. Outras 
informações pelo E-mail cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br;

Barra de São Miguel – PB, 13 de abril de 2021
CLAUDIA MARIA DA SILVA 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2021

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 
IN00006/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA 
ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FI-
NANCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: JOSÉ HUGO SIMÕES - R$ 159.000,00.

Belém - PB, 08 de Abril de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA ASSESSORIA, 
CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
DA PREFEITURA MUNICIPAL; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2021. 
DOTAÇÃO: 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.2006.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 0142.3.3.90.00.1.001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA – RECURSOS ORDINÁRIOS 02.071 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE BELÉM 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BELÉM 0127.3.3.90.39.00.1.211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍ-
DICA – RECURSOS ORDINÁRIOS 02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 
BELÉM 08.244.2011.2089 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DE BELÉM – FMAS 0023.3.3.90.00.1.001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA – RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00059/2021 - 09.04.21 - JOSÉ 
HUGO SIMÕES - R$ 159.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

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 CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA 
EM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DA PARAÍBA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 66.000,00.

Belém - PB, 08 de Abril de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA 

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA 

EM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DA PARAÍBA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2021. 
DOTAÇÃO: 02.01 GABINETE DA PREFEITA 04.122.2002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO GABINETE DA PREFEITA 0022.3.3.90.36.00.1.001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA FÍSICA – RECURSOS ORDINÁRIOS 0023.3.3.90.39.00.1.001.0000 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA – RECURSOS ORDINÁRIOS 02.012 PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO 059.3.3.90.36.00.1.001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA FÍSICA – RECURSOS ORDINÁRIOS 0060.3.3.90.39.00.1.001.000 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA – RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 
00058/2021 - 09.04.21 - MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 66.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2021

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 
IN00004/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA 
ESPECIALIZADA PERMANENTE COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS 
JUDICIAIS VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
BELÉM–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: TRINDADE 
E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 36.000,00.

Belém - PB, 08 de Abril de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA 

PERMANENTE COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS VIN-
CULADOS EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2021. DOTAÇÃO: 02.071 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE BELÉM 0125.3.3.90.36.00.1.211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA FÍSICA – RECURSOS ORDINÁRIOS 0127.3.3.90.39.00.1.211.0000 OUTROS SERVI-
ÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA – RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT 
Nº 00057/2021 - 09.04.21 - TRINDADE E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 36.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2021, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA - R$ 524.627,80; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 46.005,50; NORD 
PRODUTOS EM SAUDE LTDA - R$ 22.572,00; PHARMAPLUS LTDA - R$ 84.478,00.

Barra de Santana - PB, 08 de Abril de 2021.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00005/2021

 Aos 08 dias do mês de Abril de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Liberdade - Centro - Barra 
de Santana - PB, nos termos do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal 
nº 002, de 06 de Janeiro de 2020; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico 
nº 00005/2021 que objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; resolve registrar o preço nos seguintes termos: 
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BARRA DE SANTANA - CNPJ nº 01.612.535/0001-86 - A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 02.977.362/0001-62 - Item(s): 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 13 
- 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 26 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 
- 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 
- 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 83 - 87 - 88 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 100 
- 101 - 102 - 106 - 114 - 115 - 118 - 120 - 121 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 
- 132 - 133 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 149 - 151 
- 152 - 155 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 168 - 170 - 171 - 173 - 174 
- 175 - 176 - 177 - 178 - 180 - 181 - 183 - 184 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 193 - 195 - 196 - 197 
- 198 - 200 - 201 - 202 - 203 - 205 - 210 - 211 - 212 - 213 - 215 - 216 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 
- 223 - 224 - 226 - 227 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 240 - 241 - 243 
- 244 - 245 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 257 - 258 - 260 - 261 - 262 - 263 - 
264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 – 280 - Valor: 
R$ 524.627,80 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA- 08.674.752/0001-40 - Item(s): 8 - 11 - 20 - 24 
- 25 - 28 - 55 - 67 - 73 - 82 - 103 - 105 - 107 - 112 - 116 - 148 - 154 - 167 - 172 - 185 - 199 - 204 
- 209 - 214 – 256 - Valor: R$ 46.005,50 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 35.753.111/0001-
53 - Item(s): 41 – 239 - Valor: R$ 22.572,00 - PHARMAPLUS LTDA - 03.817.043/0001-52 - Item(s): 
3 - 12 - 15 - 66 - 84 - 85 - 86 - 89 - 90 - 97 - 99 - 104 - 108 - 109 - 110 - 117 - 122 - 134 - 150 - 156 
- 169 - 191 - 192 - 225 – 242 - Valor: R$ 84.478,00 - Total: R$ 677.683,30. A Ata de Registro de 
Preços, esta publicada na integra no Jornal Oficial do Municipio.

 Barra de Santana - PB, 08 de Abril de 2021.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICA-

MENTOS DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALI-
DADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Federais e 
Próprios do Município de Barra de Santana: 02.060 Fundo Municipal de Saúde – 10 303 1004 1035 
Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica – 10 301 
1004 2033 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – 10 
302 1004 2034 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializa-
da – 10 301 1004 2036 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência 
Farmacêutica – 10 301 1004 2040 Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públcos de Saúde 
da Atenção Primária – Recursos Próprios – 10 302 1004 2041 Bloco de Manutenção dos Serviços 
Publicos de Saúde da Atenção Especializada– Recursos Próprios – 02.050 Secretaria Municipal de 
Saúde – 10 301 2002 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde 30 99 30 Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até 08/04/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra 
de Santana e: CT Nº 01601/2021 - 08.04.21 - A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA - R$ 524.627,80; CT Nº 01602/2021 - 08.04.21 - PHARMAPLUS LTDA - R$ 
84.478,00; CT Nº 01603/2021 - 08.04.21 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 46.005,50; CT 
Nº 01604/2021 - 08.04.21 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - R$ 22.572,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 13h30min do dia 27 de abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de softwares 
de contabilidade, portal de transparência, folha de pagamento, tributos, licitação e tesouraria, con-
forme Termo de Referência e anexos, partes integrantes deste Edital, para atender as demandas 
das Secretarias do 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 009/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3360–1010. Edital: http://www.borborema.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br

Borborema - PB, 12 de abril de 2021.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 09h30min do dia 27 de abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de viagens em 
veículo para transporte de passageiros e de carga, conforme rotas descritas no Termo de Referência, 
parte integrantes deste Edital, para atender as demandas das Secretarias do 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 009/07; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3360–1010. 
Edital: http://www.borborema.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br

Borborema - PB, 12 de abril de 2021.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO 

CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

OBJETO: Aquisição de mochilas escolares padronizadas para distribuição gratuita aos alunos 
da rede municipal do município de Baia da Traição/PB. O Pregoeiro convoca o comparecimento dos 
participantes: AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA; ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI; AVM 
EMPREENDIMENTOS EIRELI; BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI; GRAFICA E EDITORA 
SANTA PAULINA LTDA; L & J TRANSFER LTDA; LEANDRO LUIS MARTINS DA SILVA 70958631484; 
MALHARIA ATLANTICO LTDA; MANOEL JANUARIO DOS SANTOS FILHO 18039634415; MARCOS 
B DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI; MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS 
EIRELI; MJS INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA; ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E 
EDITORA; SANDOKAN DE LIMA MAFRA GRAFICA; UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA, para 
a fase de lances verbais, que será realizado no dia 23 de abril de 2021 às 09:00 horas. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 06/2007. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, 
Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 99385-3266. No prédio da Prefeitura Municipal de Baia da Traição - PB.

Baia de Traição - PB, 13 de abril de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial 

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, por meio do site https://www.
comprasnet.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa para fornecimento de Drone, para atender as necessidades da Superintendência e 
Monitoramento de transito, e projeto STTP 360. Abertura da sessão publica: 14:00 horas do dia 
27 de Abril de 2021. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 27 de Abril de 2021. 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 Municipal nº 4.422/19; e legislação pertinente, consideradas as al-
terações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. Edital: 
http://sttpcg.com.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.comprasnet.gov.br. 

Campina Grande - PB, 12 de Abril de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 

Nº 2.05.049/2021/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.049/2021/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. 
OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA 
EQUIPE DE MANUTENÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2021. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
2.05.041/2021/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 75, II, LEI Nº 14.133/21. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
04.122.2001.2128/ ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30. FONTE DE RECURSOS: 1001. SIGNATÁ-
RIOS: JOELMA MARTINS DOS SANTOS E HELKER HILUEY AGRA. VALOR GLOBAL: R$ 8.993,00 
(OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 09/04/2021.

JOELMA MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
nº 2.05.041/2021/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cam-
pina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município 
nº 029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa 
nº 2.05.041/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica: ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA – CNPJ: 41.138.298/0001-88 para 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO 
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, embasada no ART. 75, 
II, Lei nº 14.133/21, no valor total de R$ 8.993,00 (oito mil, novecentos e noventa e três reais), cujas 
despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 04.122.2001.2128  
Elemento da Despesa: 3390.30. Fonte de Recursos: 1001.

Campina Grande, 09 de abril de 2021.
JOELMA MARTINS DOS SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA
 nº 2.05.042/2021/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cam-
pina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município 
nº 029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa 
nº 2.05.042/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica: G&A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI – CNPJ: 23.660.841.0001-20 para 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE PROTEÇÃO 
EM MATERIAL ACRÍLICA E MANUTENÇÃO DE PLACA.  EM ATENDIMENTO  AS UNIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, embasada no ART. 75, II, Lei nº 14.133/21, 
no valor total de R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinqüenta reais), cujas despesas correrão á 
conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2127/ 04.122.2001.2128 
Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 1001/1311.

Campina Grande, 09 de abril de 2021.
JOELMA MARTINS DOS SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 14 de abril de 2021 

Publicidades
25



EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
 Nº 2.05.050/2021/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.050/2021/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUN-
DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E G&A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 
EIRELI. OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO 
DE BARREIRAS DE PROTEÇÃO EM MATERIAL ACRÍLICA E MANUTENÇÃO DE PLACA  EM 
ATENDENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2021. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
2.05.042/2021/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 75, II, LEI Nº 14.133/21. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.244.1018.2127/04.122.2001.2128. ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39. FONTE DE RECUR-
SOS: 1001/1311. SIGNATÁRIOS: JOELMA MARTINS DOS SANTOS E FÁBIO JOSÉ MELLO 
GALDINO. VALOR GLOBAL: R$ 7.950,00 (SETE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS). 
DATA DE ASSINATURA: 09/04/2021.

JOELMA MARTINS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE Nº 00160/2018 PARTES: STTP / 

LEO RENT A CAR - LEONARDO FONSECA RIBEIRO. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO 
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DO DIA 01/04/2021, 
MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS DO PREGÃO PRESENCIAL 
00010/2018/STTP, COM FULCRO NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: 
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR / LEO RENT A CAR - LEONARDO FONSECA RIBEIRO. 
ASSINATURA: 01/04/2021. CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR/ Superintendente - STTP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 

o objeto desta licitação em favor de RIBEIRO DUARTE COMERCIO FARMACEUTICO LTDA CNPJ 
32.353.727/0001-49 VALOR R$ 176.930,00.

Cuité – PB, em 13 de abril de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021
A Prefeitura do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 

desta licitação em favor de RIBEIRO DUARTE COMERCIO FARMACEUTICO LTDA CNPJ 
32.353.727/0001-49 VALOR R$ 176.930,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes 
para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob 
pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei.

Cuité – PB, em 13 de abril de 2021.
CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2021, que objetiva: Aquisição de Materiais 
Elétricos Diversos à serem entregues de forma parcelada, destinados a iluminação Pública do 
Município de Cacimba de Dentro/PB, para o exercício de 2021; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
E LUMINARIAS LTDA - R$ 36.120,00; ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS 
EIRELI - R$ 3.131,60; SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA – EPP - R$ 97.056,04. 
Ficam convocadas as empresas acima mencionadas para no prazo de 05 (cinco) dias a contar desta 
publicação a comparecerem no setor de licitação, objetivando assinatura dos contratos objeto da 
referida licitação, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis em lei. 

Cacimba de Dentro - PB, 12 de Abril de 2021
VALDINELE GOMES COSTA 

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições parceladas de materiais 
elétricos destinados a atender as necessidades das secretarias municipais, bem como o setor de 
iluminação pública 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 001/10; 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) 3634–1141. 

Casserengue - PB, 24 de Março de 2021
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
de medicamentos diversos, que tem como objetivo atender ao Programa Farmácia Básica e as 
Unidades de Saúde do Município de Casserengue para o exercício 2021. Aquisições parceladas 
de medicamentos diversos, que tem como objetivo atender ao Programa Farmácia Básica e as 
Unidades de Saúde do Município de Casserengue para o exercício 2021; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS 
LTDA – EPP - R$ 305.121,30; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, 
MEDICOS E HO - R$ 162.053,00. 

Casserengue - PB, 08 de Abril de 2021
RANIERE MARTINS DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Combustíveis, destinados ao abastecimento da frota de veículos e máquinas pertencentes e/
ou locados a esta edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório em favor de: CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 863.295,90. 

Casserengue - PB, 08 de Abril de 2021
 ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021
OBJETO: Aquisições Parceladas de Combustíveis, destinados ao abastecimento da frota de 

veículos e máquinas pertencentes e/ou locados a esta edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRI-
BUTOS, MDE, FUNDEB, FMS, PAB, CRAS, PAIF: 01 – GABINETE DO PREFEITO 04.122.1002.2002 
– Manut. do Gabinete do Prefeito 02 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2003 
– Manut. da Secretaria de Administração 03 – SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.0003.2006 
– Manut. da Tesouraria e Finanças 04 – SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0004.2009 – 
Manut. do FUNDEB 12.361.0004.2010 – Salário Educação 12.361.1002.2019 – Manut. das Ativ. 
Des. pelo MDE 06 – SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.1002.2029 – Manut. das Ativ. da Sec. 
Assistência Social 07 – SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA 15.452.1002.2033 – Manut. da 
Secretaria da Infra–Estrutura 08 – SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.606.1002.2036 – Manut. das 
Ativ. da Secretaria de Agricultura 09 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 08.244.0011.2038 
– Manut. das Ativ. do CRAS/PAIF 08.244.0011.2040 – Manut. das Ativ. Desenvolvidas pelo SCFV 
08.244.1002.2042 – Manut. das Ativ. do Fundo Munic. de Assistência 08.244.0011.2043 – Manut. do 
Progr. Assistência –IGD–SUAS 10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0005.2044 – Programa 
PAB–FIXO 10.301.0005.2051 – Manut. Outros Prog. do SUS 10.301.0005.2054 – Manut. das Ativ. 
Desenv. pelo FMS 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00010/2021 
- 09.04.21 - CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 863.295,90.

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

EXTRATO DE CONTRATOS PRESENCIAL Nº 00003/2021
OBJETO: Aquisições parceladas de medicamentos diversos, que tem como objetivo atender 

ao Programa Farmácia Básica e as Unidades de Saúde do Município de Casserengue para o 
exercício 2021. Aquisições parceladas de medicamentos diversos, que tem como objetivo atender 
ao Programa Farmácia Básica e as Unidades de Saúde do Município de Casserengue para o 
exercício 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Casserengue: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FARMÁCIA BÁSICA, 
FMS, PAB, BLMAC e SUS: 10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0005.2044 – Programa 
PAB–FIXO 10.303.0005.2047 – Programa Farmácia Básica 10.301.0005.2048 – Manut. DO PSF 
10.302.0005.2056 – Manut. dos Programas do SUS – BLMAC 20 – SECRETARIA DE SAÚDE 
10.301.0005.2054 – Manut. das Ativ. Desenv. pelo FMS 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 
3.3.90.32.01 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Casserengue 
e: CT Nº 00008/2021 - 09.04.21 - ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - R$ 
305.121,30; CT Nº 00009/2021 - 09.04.21 - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS, MEDICOS E HO - R$ 162.053,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Horas/Máquinas 
de Trator de Pneus com Grade Aradora para Corte de Terras, que tem como objetivo beneficiar os 
Pequenos Agricultores da zona rural 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 001/10; 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) 3634–1141. Edital: http://www.casserengue.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Casserengue - PB, 24 de Março de 2021
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB, às 11:00 horas do dia 30 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas 
de Medicamentos de A a Z, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela 
da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município, através da Secretaria 
Municipal 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 001/10; 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) 3634–1104. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Casserengue - PB, 13 de Abril de 2021
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

regoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2021
A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob moda-

lidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: aquisição de medicamentos psicotrópicos para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Conceição - PB. Data e horário 
do recebimento das propostas: até às 07:50 horas do dia 27/04/2021. Data e horário do início da 
disputa: 08:00 horas do dia 27/04/2021. 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, 13 de abril de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021

A Prefeitura Municipal de Conceição/PB, através de sua Pregoeira, torna público para conhe-
cimento dos interessados o resultado do julgamento da IMPUGNAÇÃO impetrada pela empresa 
CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA. - ME, CNPJ/MF sob 
nº 05.211.777/0001-19 ao Edital do Pregão Eletrônico Nº 00016/2021. Objeto: Aquisição de ma-
terial permanente (móveis, equipamentos elétricos e eletrônicos) para as Secretarias, Órgãos e 
Programas da Prefeitura Municipal de Conceição - PB. Com fundamento na decisão da pregoeira, 
CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO, uma vez que presente os requisitos de admissibilidade e, no mérito, 
com lastro nos posicionamentos levantados, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido de impugnação 
ao Edital do Pregão Eletrônico nº. 00016/2021, para alterar o item 15 da planilha do ANEXO I – 
Termo de Referência, conforme o pedido da impugnante, alterando-se o edital, como também a 
data de sua abertura anteriormente marcada para o dia 15/04/2021, ficando desde já adiada para 
o dia 27/04/2021, às 10:30. O novo Edital com as devidas alterações ficará disponível no site: www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Conceição/PB, 13 de abril de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2021, que objetiva: Sistema de Registro de 
Preços para eventual aquisição de Medicamentos de forma parcelada destinados a manutenção 
das atividades referentes ao funcionamento do Hospital Municipal, Postos de Atenção Básica, 
SAMU e também à Farmácia Básica, ligados a Secretaria de Saúde do Município de Cacimba de 
Dentro/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA – EPP - R$ 749.287,30; 
DROGAFONTE LTDA - R$ 89.018,80; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 
R$ 11.705,00; NNMED–DIST IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP - R$ 148.461,40; RJ3 
DISTRIBUIDORA LTDA. - R$ 50.711,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 13 de Abril de 2021
 VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021
A pregoeira oficial do Município de Cacimba de Dentro/PB, comunica a quem interessar possa, 

que a abertura da sessão pública e da fase de lances do Pregão Eletrônico nº 00003/2021 marcada 
para acontecer às 13:30 horas do dia 09/04/2021 será realizada às 13:30 horas do dia 26/04/2021. 
Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua 
Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB. Telefone: (83) 33791040. E-mail: 
cplcacimbadedentro@hotmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 09 de Abril de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de carnes e frios para suprir a demanda de refeições para os pa-
cientes internos no Hospital Municipal, Centro de Atendimento Psico Social – CAPS e Secretaria 
de Assistência Social do municipio de Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00007/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: xxxx. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança 
e: CT Nº 00078/2021 - 26.03.21 - MILTON CÂMARA ME - R$ 389.070,56.
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00005/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de material 

elétrico para manutenção da iluminação pública e atender as necessidades da Secretaria de Obras 
deste Municipio. 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: Barbosa e Silva Industria 
e Comercio de Moveis e Luminarias Ltda - CNPJ 25.003.525/0001-01. Geraldo Vidal da Nobrega 
- ME - CNPJ 18.995.457/0001-49. Luz Led Industria e Comercio Ltda - CNPJ 32.617.419/0001-83. 
Multforte Comercio e Suprimentos de Informática Ltda - ME - CNPJ 14.402.647/0001-54. INFOR-
MAÇÕES: na sede da CPL, Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, no horário das 
08h00min Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (083) 3361-3801.

Esperança - PB, 12 de Abril de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00002/2021. OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios 

não perecíveis para a Merenda para atender Creches, Ensino Integral, Infantil, Fundamental, Eja, 
Ensino Especial e Mais Educação do Município de Esperança–PB. 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: Jose Fhillype dos Santos Brito - CNPJ 30.250.913/0001-27. 
Raimundo Adelmar Fonseca Pires - CNPJ 07.526.979/0001-85. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, 
Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, no horário das 08h00min Às 12h00min dos 
dias úteis. Telefone: (083) 3361-3801.

Esperança - PB, 12 de Abril de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Presidente da Comissão
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposi-
ções da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2021, que objetiva: Registro 
de Preços visando futuras e eventuais Aquisições de material médico hospitalar para atender as 
necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Esperança, Hospital Municipal, SAMU, unidade 
de fisioterapia e Unidades Básicas de Saúde vinculadas; ADJUDICO o seu objeto a: CIRUFARMA 
COMERCIAL LTDA - R$ 85.433,00; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 
4.722,20; HEALTH CARE DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO 
DE PRODUTOS DE H - R$ 343.359,10; IMPERIO BANDEIRAS EIRELI - R$ 1.049.594,80; JOSÉ 
NERGINO SOBREIRA (PJS DISTRIBUIDORA) - R$ 30.909,20; LG PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA - R$ 487.462,72; MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. - R$ 3.594,00; MAIS ESTOQUE 
COM??RCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 30.960,00; MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRE-
SENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 11.464,00; NATEK NAT. E TEC. IND. 
E COM. DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS EIRELLI - R$ 27.139,20; NORD PRODUTOS EM 
SAUDE LTDA - R$ 38.220,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA-
LARES LTDA–ME - R$ 4.637,64; PHARMAPLUS LTDA - R$ 43.690,20; PHOSPODONT LTDA - R$ 
49.246,35; PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS - R$ 113.375,60; RDF DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 171.385,40; VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 
LTDA - R$ 561.780,00; WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA - R$ 384.390,00.

Esperança - PB, 09 de Abril de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2021, que objetiva: Registro de Preços visando 
futuras e eventuais Aquisições de material médico hospitalar para atender as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde de Esperança, Hospital Municipal, SAMU, unidade de fisioterapia e Unidades 
Básicas de Saúde vinculadas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 85.433,00; EXPRESS DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 4.722,20; HEALTH CARE DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, 
IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE H - R$ 343.359,10; IMPERIO BANDEIRAS 
EIRELI - R$ 1.049.594,80; JOSÉ NERGINO SOBREIRA (PJS DISTRIBUIDORA) - R$ 30.909,20; 
LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 487.462,72; MACMED SOLUCOES EM SAUDE 
LTDA. - R$ 3.594,00; MAIS ESTOQUE COM??RCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 30.960,00; 
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
- R$ 11.464,00; NATEK NAT. E TEC. IND. E COM. DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS EIRELLI 
- R$ 27.139,20; NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - R$ 38.220,00; ODONTOMED COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA–ME - R$ 4.637,64; PHARMAPLUS LTDA - R$ 
43.690,20; PHOSPODONT LTDA - R$ 49.246,35; PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 
- R$ 113.375,60; RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 171.385,40; 
VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 561.780,00; WILLIAM STEFANINI 
DE ALMEIDA - R$ 384.390,00.

Esperança - PB, 09 de Abril de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00021/2021

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 
DP00021/2021, que objetiva: SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E GESTÃO DE ESCALA 
COM GARANTIA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO PRÉ–HOSPITALAR NO SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192, HOSPITALAR E CENTRAL DO COVID; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MEDNORTH SERVICOS 
EM SAUDE LTDA - R$ 796.920,00.

Esperança - PB, 25 de Março de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00021/2021. OBJETO: SERVIÇOS DE PROFISSIO-
NAIS MÉDICOS E GESTÃO DE ESCALA COM GARANTIA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO 
PRÉ–HOSPITALAR NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 192, 
HOSPITALAR E CENTRAL DO COVID. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, 
em 25/03/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E GESTÃO DE ESCALA COM GARANTIA 

DE COBERTURA DE ATENDIMENTO PRÉ–HOSPITALAR NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓ-
VEL DE URGÊNCIA – SAMU 192, HOSPITALAR E CENTRAL DO COVID. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00021/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperan-
ça:00. VIGÊNCIA: até 28/06/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança 
e: CT Nº 00082/2021 - 30.03.21 - MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA - R$ 796.920,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2021. SRP 

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 10h30min, do dia 27 de abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tippo menor preço, para: Contratação de laboratório 
de análises clínicas ou similar para realizações de exames laboratoriais. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB,13 de abril de 2021.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY- 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza e diversos para todas as secretárias do municí-

pio, Secretaria de Educação, esporte e turismo, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo 
Municipal de Saúde e diversas secretarias do Município de Igaracy/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy:02.000 

GABINETE DO PREFEITO, 04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 
DA PREFEITO, 015 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 03.000 SECRETARIA 
DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 027 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 
04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 1002 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE FINANÇAS, 048 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 05.000 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 068 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 
06.000 SECRETARIA DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE – FUS, 088 3.3.90.30 00 211.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 07.000 SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 20 606 1002 2037 MANUT. DA SEC. DE 
MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 169 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 1013 2044 MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 191 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 09.000 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 368 1016 2064 MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 305 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 10.000 SE-
CRETARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE CULTURA, 343 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO;. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 
00046/2021 - 13.04.21 - FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME - R$ 89.375,30; CT 
Nº 00047/2021 - 13.04.21 - RUTHIELLY DANTAS DA SILVA - ME - R$ 59.155,25.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços especializado 

de ultrassonografia, em pacientes carentes encaminhado pela secretaria de Saúde do Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Igaracy:06.000 SECRETARIA DE SAÚDE, 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 094 3390.39 00 211 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00048/2021 
- 13.04.21 - GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - R$ 59.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da comissão permanente de licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que foi  INABILITADA a empresa: MARIA TATYANE RIBEIRO 
DOS SANTOS, cadastrada no CNPJ nº 40.943.480/0001-49. Foram  HABILITADAS  as empresas: 
CICERA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA cadastrada no CNPJ nº 29.498.270/0001-56, a empresa 
YARA MONALIZA PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES cadastrada no CNPJ nº 29.497.979/0001-
37 e a empresa FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA SILVA EIRELI cadastrada no CNPJ nº 
29.377.779/0001-40. Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão, não havendo 
interposição de recurso, fica convocada a empresa HABILITADA, para abertura do envelope de 
Proposta de Preços, no dia 19.04.2021, às 09:00  horas. Demais informações encontram-se a dis-
posição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos 
pelo telefone (0**83) 3454-1035.

OBS: Republicado por incorreção
Ibiara-PB, 08 de Abril de 2021.

SEBASTIÃO BATISTA PALITO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00011/2021, para aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde 
e HOMOLOGO o seu objeto as empresas: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICA-
MENTOS LTDA, cadastrada no CNPJ n°31.187.918/0001-15, vencedora com o valor global de R$ 
351.780,70 (trezentos e cinqüenta e um mil, setecentos e oitenta reais e setenta centavos) e a 
empresa CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, cadastrada no CNPJ n° 08.674.752/0001-40, vencedora 
com o valor global de R$ 37.695,45 (trinta e sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta 
e cinco centavos), conforme Resultado de julgamento.  

Ibiara - PB, 12 de Abril de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00012/2021, para aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde 
e HOMOLOGO o seu objeto as empresas: ALLFAMED  COMERCIO ATACADISTA DE MEDICA-
MENTOS LTDA, cadastrada no CNPJ n°31.187.918/0001-15, vencedora com o valor global de R$ 
328.341,50 (trezentos e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e cinqüenta centavos), a 
empresa CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, cadastrada no CNPJ n° 08.674.752/0001-40, vence-
dora com o valor global de R$ 25.988,20 (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte 
centavos), a empresa JOSE NERGINO SOBREIRA, cadastrada no CNPJ n°63.478.895/0001-94, 
vencedora com o valor global de R$ 4.570,00 (quatro mil, quinhentos e setenta reais), e a empresa 
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI, cadastrada no CNPJ n° 09.632.818/0001-00 vencedora com 
o valor global de R$ 427,50 (quatrocentos e vinte e sete reais e cinqüenta centavos), conforme 
Resultado de julgamento.  

Ibiara - PB, 12 de Março de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ERRATA

TOMADA DE PREÇOS nº 00005/2020
Objeto: contratação de empresa para execução dos  serviços para construção com a implanta-

ção de melhorias habitacional para controle da doença de Chaga – MHCDC, consubstanciada na 
reconstrução de 07 (sete) unidades habitacionais em domicílios situados nas localidades cajazeiras 
e piranhas, município de Ibiara-PB, de acordo com a lista de beneficiários, atendendo ao convênio 
FUNASA/MUNICIPIO DE IBIARA N° CV0500/2017.

Folha do contrato Linha Onde se lê Leia-se
02 33 31 de Dezembro de 2020 31 de Dezembro de 2021

Folha
do contrato Linha Onde se lê Leia-se
02 33 31 de Dezembro de 2020 31 de Dezembro de 2021

Ibiara-PB, 12 de Abril de 2021
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ERRATA

TOMADA DE PREÇOS nº 00004/2020
Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços para construção de conjunto 

sanitário domiciliar, ação melhorias sanitárias domiciliares (MSD), no total de 40 conjuntos em 
diversas localidades na zona rural do município de Ibiara – PB, atendendo ao convênio FUNASA/
MUNICIPIO DE IBIARA N° CV 0846/2017

Folha do contrato Linha Onde se lê Leia-se
03 1/2 31 de Dezembro de 2020 31 de Dezembro de 2021

Ibiara-PB, 12 de Abril de 2021
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Objeto: Contratação de empresa para construção de uma creche pré-escolar, Tipo 2 no Município 

de Ibiara-PB, localizada na Rua Eneas Rodrigues Leite, s/nº, bairro Ibiarinha, atendendo ao Termo 
de Compromisso n° 202003671-1, celebrado junto ao Ministério da Educação através do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Prefeitura Municipal de Ibiara-PB

O Prefeito Constitucional da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, 
e conforme o que consta no processo em tela.

R E S O L V E:
HOMOLOGAR e ADJUDICAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a 

Lei, considerando que foram observados os prazos recursais, fica convocado a licitante vencedora 
para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob 
as penalidades da lei. 

Vencedora: 
A empresa DEL ENGENHARIA EIRELI – ME, cadastrada no CNPJ Nº 17.415.942/0001-33, sendo 

declarada vencedora com o valor global de  R$ 1.540.447,27 (um milhão, quinhentos e quarenta 
mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos)

IBIARA-PB, 09 de Abril de 2021
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Processo  Pregão Pre-
sencial nº  00010/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: FABIO JUNIOR GALDINO DE LIMA, CPF n° 085.251.954-05
OBJETO: Locação de um veículo conforme item 08 do anexo do edital.     
VALOR MENSAL DE: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
VALOR GLOBAL DE: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 12 de Abril de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Processo  Pregão Pre-
sencial nº  00010/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: FRANCISCO CABOCLO DA SILVA, CPF n°022.006.724-46
OBJETO: Locação de um veículo conforme item 02 do anexo do edital.     
VALOR MENSAL DE: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
VALOR GLOBAL DE: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 12 de Abril de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Processo  Pregão Pre-
sencial nº  00010/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: IRANILDO PEREIRA DE LIMA, CPF N° 046.954.034-63
OBJETO: Locação de um veículo conforme do item 09 anexo do edital.     
VALOR MENSAL DE: R$ 800,00 (oitocentos reais)
VALOR GLOBAL DE: R$ 8.000,00 (oito mil reais)
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 12 de Abril de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Processo  Pregão Pre-
sencial nº  00010/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: FABIO JUNIOR RODRIGUES VIEIRA, DO CPF N° 051.302.674-60
OBJETO: Locação de um veículo conforme item 03 do anexo do edital.     
VALOR MENSAL DE: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) 
VALOR GLOBAL DE: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 12 de Abril de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Processo  Pregão Pre-
sencial nº  00010/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: WAYRISON JUSTINO DE ARAUJO, CPF N°102.027.204-03
OBJETO: Locação de um veículo conforme item 11 do anexo do edital.     
VALOR MENSAL DE: R$ 1.450,00 (hum mil quatrocentos e cinqüenta reais) 

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 14 de abril de 2021         26
Publicidade



VALOR GLOBAL DE: R$ 14.450,00 (quatorze mil quatrocentos e cinqüenta reais) 
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 12 de Abril de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Processo  Pregão Pre-
sencial nº  00010/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: JOSÉ NUNES DOS SANTOS, CPF 424.726.954-20
OBJETO: Locação de um veículo conforme item 12 do anexo do edital.     
VALOR MENSAL DE: R$ 1.450,00 (hum mil quatrocentos e cinqüenta reais) 
VALOR GLOBAL DE: R$ 14.450,00 (quatorze mil quatrocentos e cinqüenta reais) 
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021

Ibiara - PB, 12 de Abril de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Processo  Pregão Pre-
sencial nº  00010/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: IRANILSON PEREIRA DE LIMA, CPF N°071.445.314-50
OBJETO: Locação de um veículo conforme item 10 do anexo do edital.     
VALOR MENSAL DE: R$ 800,00 (oitocentos reais) 
VALOR GLOBAL DE: R$ 8.000,00 (oito mil reais) 
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 12 de Abril de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Processo  Pregão Pre-
sencial nº  00010/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: JOÃO LAURENTINO DA SILVA FILHO, CPF N° 057.550.284-35
OBJETO: Locação de um veículo conforme item 07 do anexo do edital.     
VALOR MENSAL DE: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 
VALOR GLOBAL DE: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) 
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021

Ibiara - PB, 12 de Abril de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Processo  Pregão Pre-
sencial nº  00010/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: AGNALDO PEREIRA SOUZA, CPF N° 090.981.275-68
OBJETO: Locação de um veículo conforme item 13 do anexo do edital.     
VALOR MENSAL DE: R$ 8.000,00 (oito mil reais) 
VALOR GLOBAL DE: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 12 de Abril de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Processo  Pregão Pre-
sencial nº  00010/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: MANOEL BEZERRA VENCESLAU, CPF N° 101.583.124-90
OBJETO: Locação de um veículo conforme item 05 do anexo do edital.     
VALOR MENSAL DE: R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
VALOR GLOBAL DE: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021

Ibiara - PB, 12 de Abril de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Processo  Pregão Pre-
sencial nº  00010/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: FRANCISCO JOCA, CPF N° 021.388.254-00
OBJETO: Locação de um veículo conforme item 01 do anexo do edital.     
VALOR MENSAL DE: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) 
VALOR GLOBAL DE: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) 
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 12 de Abril de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Processo  Pregão Pre-
sencial nº  00010/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: ELIJAMES VELOSO DOS SANTOS, CPF N° 026.379.234-07
OBJETO: Locação de um veículo conforme item 14 do anexo do edital.     
VALOR MENSAL DE: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) 
VALOR GLOBAL DE: R$ R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) 
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 12 de Abril de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00015/2021

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Substituto e sua equipe de apoio, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00015/2021, do tipo menor preço por item, para aquisição de merenda escolar, 
cuja abertura será no dia 27.04.2021 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a 
Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. Demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 13 de Abril de 2021.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00016/2021

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro substituto e equipe de apoio, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00016/2021, do tipo menor preço por item, objetivando a contratação de em-
presa para fornecimento de refeições, destinadas a diversas secretaria, cuja abertura será no 
dia 27/04/2021, às 11:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio 
Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB. O edital e demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 13 de Abril de 2021.
 Pregoeiro Substituto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL 

Nº 97001/2020
A Prefeitura Municipal de João pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Pro-

grama “João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, torna 
público que o certame de Seleção de Consultor Individual nº 97001/2020,que teve como objeto 
a“CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRE-
LIMINARES, DIAGNÓSTICO E TERMOS DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÕES NA ÁREA DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO À UEP - UNIDADE EXECUTORA DO PROJETO DE DESEN-
VOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/
PB, FINANCIADO COM RECURSOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR (BR-L 
1421), FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O BANCO INTERAMERICANO 
DE DESENVOLVIMENTO – BID, findou como FRACASSADO conforme Relatório de Escolha de 
Consultor Individual, em razão de não ter sido atingida a quantidade mínima de candidatos com as 
qualificações mínimas previstas no Termo de Referência.

João Pessoa, 13 de abril de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

EXTRATO DO ADITIVO N.º 003/2021 AO CONTRATO N.º 15/2018
Referência:
• CONTRATO N.º 15/2018
• PREGÃO ELETRÔNICO-SRP N.º 04-047/2017
• PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/080923
Partes:
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA – SEMOB/JP (CONTRATANTE), 

inscrita no CNPJ n.º 09.154.915/0001-26 e TELEMAR NORTE LESTE S/A, inscrito(a) no  CNPJ 
sob n° 33.000.118/0001-79 (CONTRATADA).

CLÁUSULA PRIMEIRA:
1.1 – Este aditivo tem como objeto a prorrogação do Contrato n.º 15/2018 por mais 12 (doze) 

meses, passando seu término para o dia 18.04.2022, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93 
e alterações posteriores, bem como permissivo contratual constante na cláusula sexta do contrato 
em comento.

1.2 - Ressalva-se que o contrato em questão poderá ser rescindo a qualquer tempo, por interesse 
e conveniência da Administração, mediante notificação prévia por escrito ao Contratado, no prazo 
mínimo de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEGUNDA:
2.1 – O Valor Total Estimado Anual do Contrato n.º 15/2018 permanecerá no importe de R$ 

83.422,56 (oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos).
2.2 - As despesas com a execução deste aditivo estão programadas, para o exercício corrente, 

na dotação orçamentária: 02.202.04122.5001.372041.33.90.39.1630.
CLÁUSULA TERCEIRA:
3.1 - Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições constantes no Contrato 

Original, do Primeiro ao segundo Termos Aditivos, não expressamente alterados por este Termo.
Publique-se e Cumpra-se.

João Pessoa, 06 de abril de 2021.
GEORGE VENTURA MORAIS
Superintendente – Semob/JP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.008/2019/SEPLAN
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.013/2020 – Requalificação do Mercado Público do Castelo 

Branco em João Pessoa-PB. 
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: Construtora Itay Ltda - Eireli.
OBJETO: É objeto do presente termo aditivo a Prorrogação de Prazo de Execução e Contratual 

por mais 03(TRÊS) meses.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sr. Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Sr. Ivonaldo Dias de Araújo/ Itay
Data da Assinatura: 07/04/2021

João Pessoa, 07 de abril de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
2° ERRATA AO EDITAL

PROCESSO Nº 17.915/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 10.001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
DE PARTO NORMAL PARA AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da sua Presidente, Sr. Paulo Roberto 
Abrantes, torna público para conhecimento dos interessados, que ocorreu um equívoco de digitação 
no Edital na fl.02, nos itens 1.1,   3.1 e 3.2 no VALOR ORÇADO E O PREÇO MÁXIMO, onde lê-se:

1.1. O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, através de sua SECRETARIA DE SAÚDE, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede na Av. Julia Freire, S/N, CEP 58.040-020, Telefone 
(083) 3214-7937, no Bairro da Torre, na Cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, 
através da Comissão Setorial de Licitação, nomeada por ato do Sr. Prefeito Municipal, através 
da Portaria nº 488,598,599,764/2021, de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de Licitação no 
dia 26/04/2021, no retro mencionado local e endereço, na modalidade de TOMADA DE PREÇO, 
objetivando a execução de obra descrita no item 2 deste instrumento convocatório, nas condições 
fixadas neste Edital e seus Anexos, sendo a presente licitação do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, 
em Regime de Execução de Empreitada por Preço Unitário.

Leia-se:
1.1. O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, através de sua SECRETARIA DE SAÚDE, pessoa 

jurídica de direito público interno, com sede na Av. Julia Freire, S/N, CEP 58.040-020, Telefone 
(083) 3214-7937, no Bairro da Torre, na Cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, 
através da Comissão Setorial de Licitação, nomeada por ato do Sr. Prefeito Municipal, através 
da Portaria nº 488,598,599,764/2021, de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de Licitação no 
dia 26/04/2021, no retro mencionado local e endereço, na modalidade de TOMADA DE PREÇO, 
objetivando a execução de obra descrita no item 2 deste instrumento convocatório, nas condições 
fixadas neste Edital e seus Anexos, sendo a presente licitação do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, 
em Regime de Execução de Empreitada por Preço Global.

Lê-se:
 3.1. O Valor Orçado pela SECRETARIA DE SAÚDE ou ORÇAMENTO BASE para o LOTE 

I (INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV) é de R$ 739.966,09 (setecentos e trinta e nove mil, 
novecentos e seiscentas e seis reais e nove centavos); conforme planilhas estabelecidas pela 
Assessoria de Engenharia e Arquitetura. Estes valores orçados pela SECRETARIA DE SAÚDE, 
serão considerado para efeito de Classificação das Propostas e avaliação da inexequibilidade das 
Propostas, inclusive os custos diretos e o B.D.I – Bonificação e Despesas Indiretas, conforme as 
PLANILHAS DE VALORES ORÇADOS DA SECRETARIA DE SAUDE – ANEXOS a este Edital.

3.2. O preço máximo global da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS/PMJP para efeito 
de Classificação da Proposta será o do “caput” deste subitem. As propostas que apresentarem 
PREÇO UNITÁRIOS e GLOBAL SUPERIORES ao ORÇAMENTO BASE fornecido pela SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS/PMJP serão DESCLASSIFICADAS, bem como, as propostas 
que apresentarem preços unitários superiores aos apresentados por item contidos no orçamento 
base, e aquelas manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos 
são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com 
a execução do objeto do contrato, bem como, as que não atenderem a Lei 8.666/93. Estando a 
comissão autorizada de diligenciar para fins de apuração das questões pertinentes à inexequibilidade 
de preços contidos nas propostas.

Leia-se:
3.1. O Valor Orçado pela SECRETARIA DE SAÚDE ou ORÇAMENTO BASE para o LOTE I 

(INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS - ICV) é de R$ 818.617,11 (oitocentos e dezoito mil seiscentos mil, 
dezessete reais e onze centavos); conforme planilhas estabelecidas pela Assessoria de Engenharia 
e Arquitetura. Estes valores orçados pela SECRETARIA DE SAÚDE, serão considerado para efeito 
de Classificação das Propostas e avaliação da inexequibilidade das Propostas, inclusive os custos 
diretos e o B.D.I – Bonificação e Despesas Indiretas, conforme as PLANILHAS DE VALORES 
ORÇADOS DA SECRETARIA DE SAUDE – ANEXOS a este Edital.

3.2. O preço máximo global da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS/PMJP para efeito 
de Classificação da Proposta será o do “caput” deste subitem. As propostas que apresentarem 
PREÇO GLOBAL SUPERIORES ao ORÇAMENTO BASE fornecido pela SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE – SMS/PMJP serão DESCLASSIFICADAS, bem como, as propostas que apresentarem 
preços unitários superiores aos apresentados por item contidos no orçamento base, e aquelas 
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado 
sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto do contrato, bem como, as que não atenderem a Lei 8.666/93. Estando a comissão autori-
zada de diligenciar para fins de apuração das questões pertinentes à inexequibilidade de preços 
contidos nas propostas.

Item 10.4.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
As declarações que a empresa deverá apresentar, para fins de aceitação da proposta e para 

habilitação, substitui:
• MODELO ANEXO II por MODELO ANEXO VI;
• MODELO ANEXO III por MODELO ANEXO VI;
• MODELO ANEXO IV por MODELO ANEXO VI;
• MODELO ANEXO V por MODELO ANEXO VI;
Item 10.4.5 DECLARAÇÕES
As declarações que a empresa deverá apresentar, para fins de aceitação da proposta e para 

habilitação, substitui:
• MODELO ANEXO VII por MODELO ANEXO VI
• MODELO ANEXO VII por MODELO ANEXO VI
• MODELO ANEXO VII por MODELO ANEXO VI
• MODELO ANEXO VII por MODELO ANEXO VI
• MODELO ANEXO VII por MODELO ANEXO VI
• MODELO ANEXO VII por MODELO ANEXO VI
Retirar texto:
• Relação de contratos de obras em andamento e de compromissos financeiros assumidos pelo 

proponente (Indicado por valores numéricos e percentuais), assinada pelo representante legal 
da proponente, em caso de não possuir contratos de obras em andamento e de compromissos 
assumidos declarar a sua inexistência (MODELO DO ANEXO VIII);

*Republicado por incorreção (DOE 09 de Abril de 2021, pág. 18, JORNAL 9 de Abril 2021, pág. 27)
João Pessoa, 13 de abril de 2021.

PAULO ROBERTO ABRANTES
Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE DISTRATO UNILATERAL
 DO CONTRATO Nº. 07.026/2020/SEINFRA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.006/2020/SEINFRA
CONTRATANTE: Município de João Pessoa 
CONTRATADA: RB Locações e Construções Eireli. ME, CNPJ 10.917.124/0001-90
OBJETO: Eficientização da Iluminação Pública com substituição de luminárias e acessórios com 

lâmpadas de vapor metálicas e vapor de sódio por luminárias á LED em diversos Bairros e Avenidas 
da cidade de João Pessoa, dentro do Programa de Eficiência energética – II Etapa.

 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A rescisão UNILATERAL contratual em questão encontra amparo 
no dispositivo do art. 79, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93.

DISPOSIÇÕES FINAIS: De comum acordo fica rescindido o Contrato nº 07.026/2020/SEINFRA 
a partir de 24/03/2021, para não mais executar a obra mencionada no objeto, passando este Termo 
a ter eficácia após publicação, conforme o disposto no parágrafo único, do art. 61 e §1º, do art. 
109, da Lei Federal nº 8.666/93.

João Pessoa, 07 de abril de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

CSL/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 057695/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.042/2020
DATA DE ABERTURA: 29/04/2021 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA 

CME E RADIOLOGIA.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Karla Renata Marinho Alves, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados 
no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da lici-
tação 866344, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: 
AIH. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 
12h00min e 14h00min às 17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. 
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decretos Municipais nº 4.985/2003, 7.884/2013, 9.607/2020 e, subsidiariamente, Lei Federal nº 
8.666/1993.Chave CGM: 2OX6-W4L4-72TO-IO3X.

João Pessoa, 13 de Abril de 2021. 
Karla Renata Marinho Alves

Pregoeira CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.043/2019/SEPLAN
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.082/2019/SEDEC/SEINFRA – Para execução de serviços 

de Manutenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e  
Ambientes na EMEF Anita Trigueiro (LOTE 08) Localizada no Bairro Altiplano em João Pessoa – PB.

CONTRATANTE:  Municipio de João Pessoa.
CONTRATADA: L&L Construções e Serviços Eireli.
OBJETO: Acréscimo de serviços no Valor de R$ 127.238,10.
 BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro, Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e Marcilio 

Ildson de Lacerda/ L&L Construções e Serviços Eireli.
Data da Assinatura:  07/04/2021

João Pessoa, 07 de abril de 2021.
Maria América Assis de Castro

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretario Municipal de Infra Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 18.515/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2021
CHAVE CGM: K4EA-ED6Y-10XQ-FG2G

DATA DE ABERTURA: 30/04/2021 – 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.
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 moda-
lidade 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, 13 De Abril de 2021.
Bruna da Silva Cartaxo

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33003/2020/SEPLAN
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.015/2020/SEINFRA – Execução de Serviços de Recapeamento 

e Implantação Asfáltica (CBUQ) na Zona Norte da Cidade de João Pessoa-PB.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 33003/2020/SEPLAN
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: Construtora Gurgel Soares Ltda (CNPJ Nº 05.052.764/0001-44).
OBJETO: Prorrogação de Prazo de Execução de serviços e Contratual por mais 150 dias corridos .
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e Diego Batista  de Lucena/ GURGEL.
Data da Assinatura: 05/04/2021

João Pessoa, 05 de abril de 2021
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infra Estrutura

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.004/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/005466

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhe-
cimento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS da 
Concorrência Pública Nº 07.004/2020, tendo como objeto a Contratação de Empresa especializada 
de engenharia para Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem 

em Diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/Pb (Bairro Mumbaba: Rua Cidade de Serraria, 
Rua Cidade de São Francisco e Rua Cidade de Itabaiana), (Bairro Jaguaribe: Rua Doutor Álvaro 
Lemos), (Bairro Cristo: Rua Horácio Trajano) - LOTE 06. Da análise da proposta de preços ofe-
recida pela parte interessada e na forma de toda fundamentação exposta em Ata, a Comissão 
Setorial de Licitação decidiu e julgou CLASSIFICADA 1ª) A3T CONSTRUÇÃO E INCOPRAÇÃO 
LTDA.- CNPJ Nº 09.047.935/0001-06, com o valor global ofertado de R$ 1.104.649,82, Entretanto, 
convocada para revalidar a proposta, esta não mostrou interesse na revalidação da mesma. 2ª) 
PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP..-  CNPJ  Nº 13.777.403/0001-93 
com o valor global ofertado de R$ 1.113.278,25. 3ª) ANTUNES ENGENHARIA EIRELI – ME 
-  CNPJ Nº 22.455.563/0001-07 com o valor global de R$ 1.113.373,29. Face a não aceitação 
do primeiro proponente, declara-se vencedora a segunda colocada PJF ALMEIDA CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, que manteve sua proposta inicial com o valor global ofertado de R$ 
1.113.278,25... Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas 
intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º 
da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº   2019/145552disponibilizados a partir da data 
de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.
joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 03 de março de 2021
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00011/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00011/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição de materiais de construção, 
para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Juarez Távora, no dia 
27/04/2021 às 10:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua José Mendonça, 
171 – Centro – Juarez Távora - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3267-1072, e-mail: 
setordelicitacaopmjt@gmail.com, até o dia 26/04/2021.

 Juarez Távora(PB), 13 de abril de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00010/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00010/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição de materiais elétricos, 
para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Juarez Távora, no dia 
27/04/2021 às 08:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua José Mendonça, 
171 – Centro – Juarez Távora - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3267-1072, e-mail: 
setordelicitacaopmjt@gmail.com, até o dia 26/04/2021.

 Juarez Távora(PB), 13 de abril de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00012/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00012/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR LOTE, objetivando a contratação de uma empresa especializada para informatização 
da Atenção a Saúde, com disponibilização de software e hardware, para suporte de Prontuário 
Eletrônico das UBS, Sistema de Automação do ACS e ACE, com banco de dados de usuários, no 
dia 27/04/2021 às 11:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua José Mendonça, 
171 – Centro – Juarez Távora - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3267-1072, e-mail: 
setordelicitacaopmjt@gmail.com, até o dia 26/04/2021.

 Juarez Távora(PB), 13 de abril de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
PROCESSO N.º 014/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00007/2021
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades 
das diversas Secretarias do Município de Juarez Távora.

 HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em 

epígrafe as empresas: MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO – ME – itens: 01,03,04,05,06,0
8,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,4
2,43,44,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,66,67,69,73,78,79,80,82,87,88,89,90,92,93,95,96,98,9
9,101 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: 07,22,23,39,45,46,47,48,49,50,51,54,
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(PB), 13 de abril de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa 
destinada a compra de medicamentos cirúrgico hospitalar e permanente a serem fornecidos de 
forma parcelada conforme demanda específica da Secretaria de Saúde do Município de Juru PB. 
Em conformidade com o Termo de Referência – Anexo I. Exercício Financeiro de 2021. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 27 de Abril de 2021. Início da fase de lances: 09:15 horas 
do dia 27 de abril de 2021. 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 5450/05; Decreto Federal nº 5.450/05; 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: 
(83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 13 de abril de 2021
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca - PB, através da pregoeira oficial, devidamente nomeada 
pelo Prefeito do Município, TORNA PUBLICO que os Pregões Presenciais:   00010/2021,00011/2021 
e 00012/2021,publicados no jornal A UNIÃO  de  13/04/2021, Ano CXXVIII na edição Nº 061 acon-
tecerão excepcionalmente na CAMARA MUNICIPAL, no endereço: BR-104, 334, Centro - Lagoa 
Seca - PB, cumprindo assim as regras de segurança e distanciamento devido a pandemia . As 
demais informações permanecem inalteradas. 

Lagoa Seca - PB, 13 de Abril de 2021.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
ATO CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO

 CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021
A presidente da Comissão Permanente de Licitação convoca os participantes: ERINALDO 

GOMES DOS SANTOS e FRANCISCO DE SALES ALBUQUERQUE, para apresentar a Certidão 
de Regularidade perante a Fazenda Federal, com situação regular e data atualizada; FRANCISCO 
DE ASSIS ARAÚJO; GERLANE COSTA CARDOSO; LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO; LU-
CIANO SILVA SANTOS LEAL; MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA; MARINALVA DOS SANTOS 
VITAL, para apresentar o extrato da DAP com validade para o certame; JOSINALDO PLACIDO DO 
NASCIMENTO; para apresentar a Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal, com 
situação regular e data atualizada; JORGE MORAIS DE SOUZA; para apresentar as declarações 
exigidas no item 5.1.6 e a declaração de produção exigida no item 5.1.8. do edital da presente 
licitação, num prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, sob pena de serem de-
clarados INABILITADOS no certame, em conformidade com o §4º do Art. 27, da Resolução nº 4, 
de 01/04/2015. Os demais participantes foram declarados HABILITADOS no certame. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão 
pública para abertura dos envelopes projetos de vendas será realizada no dia 23/04/2021, às 09:00 
horas, no mesmo local da primeira reunião obedecendo o distanciamento e as recomendações da 
Secretaria de Saúde. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro – Lagoa Seca - PB, no horário das 08h00min 
às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com.

LAGOA SECA - PB, 12 de Abril de 2021
AMANDA SOARES FREIRE 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP

 Nº 002/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor GLOBAL POR LOTE, no dia onde se lê: 21 de Fevereiro de 2021 
as 15:00 horas, leia-se 21 de Abril de 2021 as 15:00 horas tendo como objetivo: AQUISIÇÃO 
EVENTUAL E PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (NOVAS), E SERVIÇOS MECÂNICOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS QUE INTEGRAM A FROTA 
MUNICIPAL DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE. A reunião 
ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor 
Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. O edital será disponível através do link https://www.
mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Maman-
guape, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 13 de Abril de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 015/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal 
de MARI, no dia 27/04/2021 as 09:00 horas. Objetivo: aquisição parcelada de kits de limpeza e 
higiene pessoal. Maiores informações e aquisição do edital através do link http://www.mari.pb.gov.
br/licitacoes/ ou e-mail; cpl.mari.2017@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna 
Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 13 de abril de 2021.
Joao Acássio Nascimento de Oliveira 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 017/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal 
de MARI, no dia 27/04/2021 as 14:00 horas. Objetivo: aquisição de pães destinados a merenda e 
demais programas municipais. Maiores informações e aquisição do edital através do link http://www.
mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou e-mail; cpl.mari.2017@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio 
de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 13 de abril de 2021.
Joao Acássio Nascimento de Oliveira 

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 14 de abril de 2021 27
Publicidade



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - 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 Edu-
cação deste Município. Abertura da sessão publica: 10:00 horas do dia 28 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 subsi-
diariamente 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. 
Telefone: (83) 3397-1042. E-mail: cplnatuba@gmail.com. Edital: https://natuba.pb.gov.br/; www.tce.
pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br

Natuba - PB, 12 de Abril de 2021
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO CHAMAMENTO PUBLICO

CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2021 
OBJETO: Serviços de oftalmologia, dentre eles, consulta para diagnóstico/avaliação de glau-

coma (fundoscopia, tonometria e campimetria), acompanhamento e avaliação de glaucoma por 
fundoscopia, tonometria e campemetria e tratamento oftalmológico de pacientes para glaucoma 
monocular e binocular em todas as linhas de tratamento. 

Tendo em vista o cumprimento das exigências editalícias por parte do credenciado que abaixo 
subscrevem, HOMOLOGO o presente procedimento nos termos do Edital de CHAMAMENTO 
PUBLICO nº 001/2021. 

E por estarem assim justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo na data abaixo 
indicada, em 01 (uma) via. 

CREDENCIADO:
CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA - CNPJ: 11.481.458/0001-26 R$ 73.062,86

Mari-PB, 13 de abril de 2021
Antônio Gomes da Silva 
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão presencial nº 00012/2021. 
CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA.
CONTRATADA: CENTRAL DO CONSTRUTOR – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA
OBJETO:Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de material de construção, 

hidráulico e elétrico 
Valor global R$: 647.474,60 (seiscentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e quatro 

reais e sessenta centavos).
OLHO D´ÁGUA - PB, em 12 de Abril de 2021.

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO 
Prefeita

Prefeitura Municipal de Olho D’água
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO 

Tomada de Preços nº 0001/2021
 A Prefeitura municipal de Olho D’água, através da Comissão de licitação, vem torna público 

para conhecimento dos interessados, o julgamento de recurso administrativo interposto pela em-
presa SUPERJET SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI -CNPJ nº 33.040.368/0001-32. Decido: 
CONHECER do recurso por ser tempestivo e no mérito IMPROVER por não atender as exigências 
do edital. Fica desde já marcara a data da sessão de abertura dos envelopes de propostas de 
preços para o dia 20/04/2021 as 10:00 horas, na sala de licitações no endereço Rua Fausto de 
Almeida Costa, s/nº– centro.

  Olho D’água -PB, 13 de Abril de 2021
                                       Jaaziel Araújo de Morais

Presidente CPL

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0003/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.
OBJETO: locação de softwares de sistema de contabilidade pública para Câmara Municipal  de 

Pedra Brancas-PB por 12 meses, conforme especificações no contrato, pela contratação direta da 
empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME, com o valor mensal de 1.700,00 (mil e 
setecentos reais) e valor global de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca -  PB, em 05 de  abril de 2021.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
MARCOS NAZARIO DA SILVA

Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0003/2021

HOMOLOGAÇÃO
A Câmara  Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 

artigo Artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores. e do parecer jurídico 
exarado no referido processo, em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação 
da Câmara, e tendo em vista a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação 
nº 0003/2021, HOMOLOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, pela locação de softwares de sistema 
de contabilidade pública para Câmara Municipal  de Pedra Brancas-PB por 12 meses, conforme 
especificações no contrato, pela contratação direta da empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA 
LTDA-ME, com o valor mensal de 1.700,00 (mil e setecentos reais) e valor global de R$ 20.400,00 
(vinte mil e quatrocentos reais).

Pedra Branca -  PB, em 05 de  abril de 2021.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

MARCOS NAZARIO DA SILVA
Presidente da Câmara

Prefeitura municipal de Pedra Branca 
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº 00022/2021
Objeto: serviços de exames por imagem e consulta médica.
Vencedoras: VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME – CNPJ nº 

18.557.568/0001-73, com o valor global de R$ 506.343,00 (quinhentos e seis mil trezentos e quarenta 
e três reais), a empresa LUCENA E CABRAL MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA, com o valor global 
de 154.349,50 (cento e cinquenta e quatro reais trezentos e quarenta e nove mil reais e cinquenta 
centavos) e a empresa PERIVALDO ALVES DE SOUZA EIRELI – ME - CNPJ nº 20.514.303/0001-29 
com o valor global de 56.055,00 (cinquenta e seis mil cinquenta e cinco reais).

    Resolve: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei nº 8.666/93 e lei  
10.520/02, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR.

     Pedra Branca-PB, 13 de Abril de 2021
Josemario Bastos de sousa

Prefeito 

Prefeitura municipal de Pedra Branca  
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

Pregão nº 00021/2021
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado de 

julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 0021/2021, com objeto 
aquisição de material médico. Tem como vencedoras as empresas: , com o valor global de R$ 
29.755,90 (vinte e nove mil setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), a empresa 
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA CIA LTDA - ME com o valor global de R$ 
5.141,00 (cinco mil cento e quarenta e um reais) e a empresa ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA 
DE MEDICAMENTOS LTDA apresentou proposta com o valor global de R$ 517.744,40 (quinhentos 
e dezessete mil setecentos e quarenta quatro reais e quarenta centavos)

Pedra Branca-PB, 13 de abril de 2021
Severino Luiz de Caldas 

Pregoeiro

             PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE CANCELAMENTO 

Pregão Presencial Nº 00023/2021
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca- PB, através de seu Pregoeiro, torna público aos inte-

ressados o DEFERIMENTO do pedido de cancelamento feito por parte das empresas:  GABRIELA 
PINTO DE FREITAS – ME, SIGELLMAN TOLENTINO OLEGARIO – ME e SILVANDRO DIEGO 
DE ALBUQUERQUE FERREIRA CIA LTDA - ME do Pregão Presencial nº 00023/2021, tendo por 
motivo vícios no edital, para o conhecimento dos Interessados. Demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados na sala de licitação, e-mail- pedrabrancacpl@gmail.com e telefone 
(0**83) 3456-1015.

Pedra Branca-PB, 13  de Abril  de 2021
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato

Pregão Eletrônico nº 00023/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI EPP, CNPJ nº 19.458.719/0002-80
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de testes rápidos SWAB e IgG/IgMdo para a 

secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.
Valor global:R$ 67.520,00 (sessenta e sete mil  e quinhentos e vinte reais)

Piancó-PB, 13 de Abirl de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira 

Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 00026/2021
 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00026/2021, tipo 
menor preço por item, a partir das 08:01horas (horário de Brasília-DF) do dia  27/04/2021, atra-
vés do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, com objeto: aquisição de cestas básicas 
destinadas ao atendimento emergencial e ao alunado da rede municipal de ensino do município 
de Piancó-PB, de acordo com as  especificações estabelecidas no edital e seus anexos. O Edital 
e anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/
acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 13 de Abril de 2021.
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ - PB
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO.

Dispensa nº 00018/2021
A Secretaria Municipal de Saúde do Municipal de Piancó-PB, através da Coordenação de Licitação 

e Contratos, torna público para conhecimento dos interessados  o CANCELAMENTOreferente a 
Publicação da Ratificação e do Extrato de ContratodaDispensa de Licitação nº 00018/2021, cujo 
objeto é a Locação de imóvel localizado a rua Valdemar Costa Filho, n° 51, Bairro: Centro, CEP: 
58.765-000, nesta cidade de Piancó-PB, destinado ao funcionamento de um posto do PSF 07 da 
saúde do município de Piancó-PB. Data da Publicação: DOE  no dia 05/03/2021.

O imóvel utilizado na dispensa ora cancelada, será objeto de nova licitação.
Piancó-PB 13 de abril de 2021

BRUNA MARÍLIA PEREIRA QUEIROZ NUNES
Presidente da CPL/PMP

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato

Pregão Eletrônico nº 00013/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE, CNPJ Nº 

33.419.269/0001-66
Objeto: Locação de veículos tipo ônibus destinados ao transporte de estudantes do ensino 

superior e técnicos do município de Piancó-PB.
Valor global:R$ 87.986,80 (oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos).

Piancó-PB, 13 deAbrilde 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021

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 13:00 horas do dia 27 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
material de expediente. 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) 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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 27 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um veículo 
automotor do tipo Pickup, para o transporte de supervisor, equipamentos e materiais diversos 
destinados atende as necessidade das escolas públicas municipais de Paulista – PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 009/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34451011. E-mail: 
paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 13 de Abril de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

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

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

OBJETO: Contratação empresa técnica especializada para Construção de Passagem Molhada 
no Sítio Tanques e Pavimentação em Paralelepípedos nos Sítios Manguape, Geraldo e Tabuleiro 
Localizados no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça PB – Contrato de Repasse de Nº. 
1064228–66/2019 – Ministério do Desenvolvimento Regional. LICITANTES HABILITADOS:BSR 
CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI; CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI; 
CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI; 
EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
E SERVICOS LTDA; GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS; HARG EMPREENDIMENTOS, 
CONSTRUCOES E INCORPORAÇÕES LTDA; L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA; LADIMIR LEAL LIRA; POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI; 
RF. CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIO LTDA. 

LICITANTES INABILITADOS: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA; G S C CONS-
TRUTORA E SERVICOS LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços 
será realizada no dia 22/04/2021, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Jose Rodrigues 
Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 13 de Abril de 2021
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

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

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

OBJETO: Construção de uma Unidade Básica de Saúde na zona rural do Município de São Sebas-
tião de Lagoa de Roça/PB – (Itens Remanescentes). Conforme o convenio nº0002/2014 firmado com 
a Interveniência da Secretaria da Saúde (FUNCEP)do Estado da Paraíba. LICITANTE HABILITADO: 
GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, 
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 22/04/2021, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Jose 
Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 26 de Março de 2021
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza, higiene pessoal e 
material para copa e cozinha, parceladamente, destinado às atividades das Secretarias e Programas 
do Município de Santa Luzia - PB.

TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 27/04/2021 – 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, 13 de abril de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021

OBJETO: Aquisição de teste rápido COVID-19 IGG/IGM e antígeno para atender a necessidade 
da Secretaria de Saúde e órgãos visando o enfrentamento da pandemia do COVID-19 no município 
de Santa Luzia/PB.

TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 27/04/2021 – HORÁRIO: 11:00 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, 13 de abril de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Material de 
Expediente e Didáticos. 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 04/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 13 de Abril de 2021.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 14:00 horas do dia 27 de Abril de 2021, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Refeições. 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 04/11; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.
com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 13 de Abril de 2021.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:30 horas do dia 29 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços Médicos 
Especializados que serão prestados na Policlínica Orlando Cavalcanti de Melo, localizada nesta 
cidade de Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Solânea - PB, 13 de Abril de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 29 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para locação e suporte de sistemas informatizados. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Solânea - PB, 13 de Abril de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa 
para Execução de Serviço de Coberta de Pneus. Abertura da sessão publica: 10:30 horas do dia 28 
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; 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) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.portaldecom-
praspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 13 de Abril de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Eletrobombas, 
Visando Atender as Necessidades do Município. Abertura da sessão publica: 08:30 horas do dia 29 
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; 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) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.portaldecom-
praspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 13 de Abril de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2021

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 28 de Abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Carnes e Produtos 
Hortifrutigranjeiros 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, 13 de Abril de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00018/2021, 
onde se lê: “08:30 horas do dia 23 de Abril de 2021.”; leia-se: “08:30 horas do dia 30 de Abril 
de 2021.”. Informações: das 08:00 as 13:30 horas dos dias úteis, na Avenida Primeiro de Abril, 
379 - Centro - Sumé - PB. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Site: www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Sumé - PB, 13 de Abril de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00015/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de materiais elé-

tricos e de iluminação, destinados a atender as necessidades das secretarias municipais, bem como 
o setor de iluminação pública deste Município, mediante requisição diária e/ou periódica, devendo 
a entrega ocorrer nos locais determinados pelo Setor Competente. 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 da 
respectiva ATA, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores: Center Led Materiais EletricosEireli - CNPJ 26.474.579/0001-18. Eletrica 
Luz Comercial de Materiais EletricosEireli - CNPJ 00.226.324/0001-42. Matec Materiais Eletricos e 
de ConstrucoesLtda - CNPJ 18.100.267/0001-16. Taciel da Silva Santos - CNPJ 37.639.423/0001-66. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP.

Sertãozinho - PB, 13 de Abril de 2021
ANA PAULA EVARISTO DE PONTES

Secretário(a)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

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/, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Merenda Escolar, 
conforme discriminação no Instrumento Convocatório. Abertura da sessão publica: 09:00 horas 
do dia 29 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: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: 
http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 13 de Abril de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2021

Objeto: Aquisição parcelada de material médico para prevenção, controle e vacinação, contra 
o COVID–19, no Município de Solânea. O Pregoeiro da Prefeitura de Solânea/PB,  torna público o 
resultado do Recurso interposto pela Empresa RAVD COMÉRCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI, 
o qual foi negado provimento e mantido a  decisão constante na Ata 01, sendo considerados ven-
cedores do certame, as empresas: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP; 
FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSPITALARES LTDA; PAULO JOSE MAIA 
ESMERALDA SOBREIRA ME; SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA.

Solânea - PB, 12  de Abril  de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

 Pregoeiro Oficial 

 Câmara Municipal de Santa Rita
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 005/2021 
Pregão Presencial nº 001/2021

- Licitação exclusiva para ME, EPP E MEI –
A Câmara Municipal de Santa Rita – PB, comunica aos interessados que realizará o Pregão 

Presencial nº 001/2021 em 28/04/2021 às 08h30min. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para 
prestação de serviços de locação de software específico para atender a Câmara Municipal de Santa 
Rita. O edital disponível nos seguintes endereços: www.cmsantarita.pb.gov.br e www.tce.pb.gov.br. 
MAIORES INFORMAÇÕES: Sala da CPL, na Praça João Pessoa, 31 – Centro, Santa Rita - PB, no 
horário das 08:00 às 13:00 horas ou através do e-mail: licitacaocmsrpb@gmail.com.

Santa Rita – PB, 12 de abril de 2021.
Francisco de Medeiros da Silva

Vereador Presidente

Câmara Municipal de Santa Rita
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 006/2021
Pregão Presencial SRP nº 002/2021

A Câmara Municipal de Santa Rita – PB, comunica aos interessados que realizará o Pregão 
Presencial SRP nº 002/2021 em 28/04/2021 às 10h30min. Objeto: Registro de Preços para eventuais 
serviços de limpeza com sanitização e desinfecção predial, através do sistema Tipo FIP (Fog in 
Place) com a Tecnologia exclusiva para higienização de ambientes fechados, incluindo fornecimento 
de material e mão-de-obra, supervisão e fiscalização técnica, necessária a prestação de serviços 
para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Santa Rita, pelo período de 12 (doze) 
meses. O edital disponível nos seguintes endereços: www.cmsantarita.pb.gov.br e www.tce.pb.gov.
br. MAIORES INFORMAÇÕES: Sala da CPL, na Praça João Pessoa, 31 – Centro, Santa Rita - PB, 
no horário das 08:00 às 13:00 horas ou através do e-mail: licitacaocmsrpb@gmail.com.

Santa Rita – PB, 12 de abril de 2021.
Francisco de Medeiros da Silva

Vereador Presidente

Câmara Municipal de Santa Rita
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 007/2021
Pregão Presencial SRP nº 003/2021

- Licitação exclusiva para ME, EPP E MEI –
A Câmara Municipal de Santa Rita – PB, comunica aos interessados que realizará o Pregão 

Presencial SRP nº 003/2021 em 28/04/2021 às 12h00min. Objeto: Registro de Preços para eventuais 
aquisições de materiais gráficos, destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de 
Santa Rita, pelo período de 12 (doze) meses. O edital disponível nos seguintes endereços: www.
cmsantarita.pb.gov.br e www.tce.pb.gov.br. MAIORES INFORMAÇÕES: Sala da CPL, na Praça 
João Pessoa, 31 – Centro, Santa Rita - PB, no horário das 08:00 às 13:00 horas ou através do 
e-mail: licitacaocmsrpb@gmail.com.

Santa Rita – PB, 12 de abril de 2021.
Francisco de Medeiros da Silva

Vereador Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS E MOTOS, PARA O EXERCÍCIO 
DE 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ABILIO DA SILVA 
- R$ 6.360,00; ARNEDES PEREIRA DE MELO - R$ 37.800,00; DJACI DE SOUSA CALADO - R$ 
70.200,00; EDILSON DE SOUZA - R$ 19.200,00; ELIAS RODRIGUES DA SILVA - R$ 31.200,00; 
HELENILSON DE SOUZA - R$ 6.360,00; JOSÉ GENIVALDO DA SILVA - R$ 21.600,00; JOSÉ 
LEANDRO BEZERRA DE SOUZA - R$ 8.760,00; JOSE MARIA DE SOUZA SILVA - R$ 6.360,00; 
JOSE MAUCELIO BARBOSA - R$ 84.000,00; JOSÉ ROGERIO DE SOUZA - R$ 6.360,00; JOSE 
RONIEL SOBRAL DE SOUZA - R$ 6.300,00; JOSEFA DAS MONTANHAS SOUZA DOS SANTOS - R$ 
6.300,00; JOSINALDO DE MELO - R$ 6.360,00; LAUDIVAN FERREIRA - R$ 6.360,00; LEANDRO 
RONALDO RODRIGUES GOMES - R$ 6.360,00; LEANDRO ROSENDO DA SILVA - R$ 6.360,00; 
MARIA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS - R$ 32.400,00; MARIA JAYNE DA SILVA SOARES 
- R$ 6.360,00; SEBASTIÃO DE SOUZA - R$ 6.300,00; SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - R$ 
295.360,00; VALFRIDO BEZERRA DA SILVA - R$ 37.800,00.

São João do Tigre - PB, 17 de Março de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS E 

MOTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 01.010 SECRETARIA DE AD-
MINISTRACAO – 04 122 2002 2004 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO 
GERAL – 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO – 12 361 2017 2063 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO FUNDEB 40% – 04.000 SECRETARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 05.000 SECRETARIA DE INFRA–
ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA 
– 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 08 244 2014 2053 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – 3.3.90.39 00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até 17/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
João do Tigre e: CT Nº 02501/2021 - 17.03.21 - ABILIO DA SILVA - R$ 6.360,00; CT Nº 02502/2021 
- 17.03.21 - ARNEDES PEREIRA DE MELO - R$ 37.800,00; CT Nº 02503/2021 - 17.03.21 - DJACI 
DE SOUSA CALADO - R$ 70.200,00; CT Nº 02504/2021 - 17.03.21 - EDILSON DE SOUZA - R$ 
19.200,00; CT Nº 02505/2021 - 17.03.21 - ELIAS RODRIGUES DA SILVA - R$ 31.200,00; CT Nº 
02506/2021 - 17.03.21 - HELENILSON DE SOUZA - R$ 6.360,00; CT Nº 02507/2021 - 17.03.21 
- JOSÉ GENIVALDO DA SILVA - R$ 21.600,00; CT Nº 02508/2021 - 17.03.21 - JOSÉ LEANDRO 
BEZERRA DE SOUZA - R$ 8.760,00; CT Nº 02509/2021 - 17.03.21 - JOSE MARIA DE SOUZA SILVA 
- R$ 6.360,00; CT Nº 02510/2021 - 17.03.21 - JOSE MAUCELIO BARBOSA - R$ 84.000,00; CT Nº 
02511/2021 - 17.03.21 - JOSÉ ROGERIO DE SOUZA - R$ 6.360,00; CT Nº 02512/2021 - 17.03.21 
- JOSE RONIEL SOBRAL DE SOUZA - R$ 6.300,00; CT Nº 02513/2021 - 17.03.21 - JOSEFA DAS 
MONTANHAS SOUZA DOS SANTOS - R$ 6.300,00; CT Nº 02514/2021 - 17.03.21 - JOSINALDO 
DE MELO - R$ 6.360,00; CT Nº 02515/2021 - 17.03.21 - LAUDIVAN FERREIRA - R$ 6.360,00; 
CT Nº 02516/2021 - 17.03.21 - LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES - R$ 6.360,00; CT 
Nº 02517/2021 - 17.03.21 - LEANDRO ROSENDO DA SILVA - R$ 6.360,00; CT Nº 02518/2021 - 
17.03.21 - MARIA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS - R$ 32.400,00; CT Nº 02519/2021 - 17.03.21 
- MARIA JAYNE DA SILVA SOARES - R$ 6.360,00; CT Nº 02520/2021 - 17.03.21 - SEBASTIÃO 
DE SOUZA - R$ 6.300,00; CT Nº 02521/2021 - 17.03.21 - SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS 
- R$ 295.360,00; CT Nº 02522/2021 - 17.03.21 - VALFRIDO BEZERRA DA SILVA - R$ 37.800,00.

 São João do Tigre - PB, 17 de Março de 2021.
MARCIO ALEXANDRE LEITE 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 
suas atribuições legais, R E S O L V E:  ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de 
Preços nº 00005/2020: Contratação de empresa especializada para Implantação de Pavimentação 
de Ruas no município de São José do Bonfim/PB, conforme planilha orçamentária e Contrato de 
Repasse N° 885442/2019/MDR/CAIXA, com base nos elementos constantes do processo corres-
pondente a: JMSV CONSTRUCOES EIRELI – CNPJ Nº 30.999.688/0001-26 - Valor: R$ 235.859,75. 

 São José do Bonfim/PB, 07 de Abril de 2021. 
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega

Prefeito
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138583064XX, CONTRATO: 2233788 CPF: 717207754XX, CONTRATO: 2235292 CPF: 
718586084XX, CONTRATO: 2600332 CPF: 162508854XX, CONTRATO: 2234595 CPF: 
169937464XX, CONTRATO: 2234711 CPF: 009881184XX, CONTRATO: 2233113 CPF: 
131281184XX, CONTRATO: 2600706 CPF: 134980604XX, CONTRATO: 2607139 CPF: 
101891414XX, CONTRATO: 2401118 CPF: 051469694XX, CONTRATO: 2600346 CPF: 
158040074XX, CONTRATO: 2608329 CPF: 172049674XX, CONTRATO: 2608701 CPF: 
031021234XX, CONTRATO: 6202295 CPF: 042732204XX, CONTRATO: 2701575 CPF: 
025033134XX, CONTRATO: 2234293 CPF: 779402372XX, CONTRATO: 2608403 CPF: 
709362474XX, CONTRATO: 2214014 CPF: 118832764XX, CONTRATO: 6106113 CPF: 
885043364XX, CONTRATO: 6105654 CPF: 048619724XX, CONTRATO: 2605489 CPF: 
075728174XX, CONTRATO: 2600448 CPF: 138528854XX, CONTRATO: 2602417 CPF: 
717423994XX, CONTRATO: 2216839 CPF: 129334044XX, CONTRATO: 6106300 CPF: 
569765004XX, CONTRATO: 2178117 CPF: 702573734XX, CONTRATO: 2400999 CPF: 
167300194XX, CONTRATO: 2606765 CPF: 146010054XX, CONTRATO: 2137575 CPF: 
134499418XX, CONTRATO: 2700420 CPF: 158509374XX, CONTRATO: 2609588 CPF: 
050068774XX, CONTRATO: 21103851 CPF: 149244434XX, CONTRATO: 6202585 CPF: 
018786414XX, CONTRATO: 2601965 CPF: 162470114XX, CONTRATO: 21105059 CPF: 
929410364XX, CONTRATO: 2610422 CPF: 127921734XX, CONTRATO: 2234090 CPF: 
118089354XX, CONTRATO: 2609460 CPF: 097138714XX, CONTRATO: 21102989 CPF: 
146802054XX, CONTRATO: 2400897 CPF: 157476864XX, CONTRATO: 21100170 CPF: 
095542744XX, CONTRATO: 2234448 CPF: 716965974XX, CONTRATO: 2232617 CPF: 
031978414XX, CONTRATO: 6105021 CPF: 219175074XX, CONTRATO: 2607150 CPF: 
053782824XX, CONTRATO: 2600940 CPF: 717108484XX, CONTRATO: 2701458 CPF: 
065491451XX, CONTRATO: 6104688 CPF: 205869224XX, CONTRATO: 21103191 CPF: 
134292834XX, CONTRATO: 2604993 CPF: 426158604XX, CONTRATO: 2607792 CPF: 
071665214XX, CONTRATO: 2606701 CPF: 165314014XX, CONTRATO: 2401106 CPF: 
148169304XX, CONTRATO: 6106679 CPF: 057307484XX, CONTRATO: 21104065 CPF: 
568428994XX, CONTRATO: 2610124 CPF: 107496724XX, CONTRATO: 2607360 CPF: 
103579514XX, CONTRATO: 2609046 CPF: 953899704XX, CONTRATO: 2231248 CPF: 
146176404XX, CONTRATO: 2701058 CPF: 108308784XX, CONTRATO: 2500231 CPF: 
708138674XX, CONTRATO: 2600373 CPF: 107182264XX, CONTRATO: 2604137 CPF: 
051289294XX, CONTRATO: 2609390 CPF: 082953344XX, CONTRATO: 6202827 CPF: 
181859754XX, CONTRATO: 2609153 CPF: 173117754XX, CONTRATO: 2158085 CPF: 
111941154XX, CONTRATO: 2604262 CPF: 181098704XX, CONTRATO: 21102200 CPF: 
101875584XX, CONTRATO: 2609824 CPF: 172447294XX, CONTRATO: 2602797 CPF: 
160672424XX, CONTRATO: 2233153 CPF: 110192814XX, CONTRATO: 2188812 CPF: 
053827964XX, CONTRATO: 2232353 CPF: 148708044XX, CONTRATO: 2609364 CPF: 
703706084XX, CONTRATO: 2401507 CPF: 702504524XX, CONTRATO: 6106861 CPF: 
023104924XX, CONTRATO: 2232054 CPF: 009042154XX, CONTRATO: 2233311 CPF: 
701357764XX, CONTRATO: 2236457 CPF: 141960934XX, CONTRATO: 6103433 CPF: 
789641804XX, CONTRATO: 2610403 CPF: 010812404XX, CONTRATO: 6201548 CPF: 
204014694XX, CONTRATO: 2606912 CPF: 717203574XX, CONTRATO: 6105384 CPF: 
045068204XX, CONTRATO: 6105272 CPF: 060232494XX, CONTRATO: 2701743 CPF: 
166589744XX, CONTRATO: 2140964 CPF: 109468234XX, CONTRATO: 2236207 CPF: 
703900124XX, CONTRATO: 21104306 CPF: 131129934XX, CONTRATO: 2235800 CPF: 
719411464XX, CONTRATO: 6106323 CPF: 064190994XX, CONTRATO: 2606337 CPF: 
062624414XX, CONTRATO: 6202000 CPF: 057101564XX, CONTRATO: 6103570 CPF: 
081043164XX, CONTRATO: 2601185 CPF: 009034624XX, CONTRATO: 2127907 CPF: 
097766244XX, CONTRATO: 6105506 CPF: 067423104XX, CONTRATO: 2400522 CPF: 
893820644XX, CONTRATO: 6202343 CPF: 025038444XX, CONTRATO: 21103994 CPF: 
143641994XX, CONTRATO: 2610203 CPF: 148298664XX, CONTRATO: 2605924 CPF: 
690443844XX, CONTRATO: 2607756 CPF: 441655284XX, CONTRATO: 2236153 CPF: 
174508624XX, CONTRATO: 2602186 CPF: 704573494XX, CONTRATO: 2606923 CPF: 
129595054XX, CONTRATO: 6105705 CPF: 727422594XX, CONTRATO: 2231640 CPF: 
126144844XX, CONTRATO: 2236422 CPF: 058816044XX, CONTRATO: 2236510 CPF: 
087677594XX, CONTRATO: 2400593 CPF: 109037004XX, CONTRATO: 2611250 CPF: 
090391864XX, CONTRATO: 2606605 CPF: 130590204XX, CONTRATO: 2607032 CPF: 
285364364XX, CONTRATO: 2236555 CPF: 153963214XX, CONTRATO: 2607133 CPF: 
101891404XX, CONTRATO: 2236165 CPF: 109229574XX, CONTRATO: 2231014 CPF: 
710872024XX, CONTRATO: 2232003 CPF: 148264754XX, CONTRATO: 21101922 CPF: 
076660414XX, CONTRATO: 6105314 CPF: 048151204XX, CONTRATO: 2401659 CPF: 
885013374XX, CONTRATO: 2218079 CPF: 719068874XX, CONTRATO: 2608198 CPF: 
717494424XX, CONTRATO: 2606726 CPF: 131661034XX, CONTRATO: 2100065 CPF: 
760661694XX, CONTRATO: 2401460 CPF: 128742694XX, CONTRATO: 2236134 CPF: 
134523584XX, CONTRATO: 21101658 CPF: 089595144XX, CONTRATO: 2607406 CPF: 
166164654XX, CONTRATO: 2605252 CPF: 712627444XX, CONTRATO: 2607331 CPF: 
133974504XX, CONTRATO: 2603088 CPF: 702761474XX, CONTRATO: 2610572 CPF: 
029252920XX, CONTRATO: 2605198 CPF: 063245054XX, CONTRATO: 2607828 CPF: 
171151904XX, CONTRATO: 2605714 CPF: 120837666XX, CONTRATO: 21104096 CPF: 
150732444XX, CONTRATO: 2234216 CPF: 049847074XX, CONTRATO: 21100422 CPF: 
104752114XX, CONTRATO: 2235929 CPF: 151135074XX, CONTRATO: 2230807 CPF: 
133653304XX, CONTRATO: 6106662 CPF: 250919054XX, CONTRATO: 2605776 CPF: 
168582114XX, CONTRATO: 2236336 CPF: 124231844XX, CONTRATO: 2606653 CPF: 
709696874XX, CONTRATO: 6202464 CPF: 078689677XX, CONTRATO: 2701563 CPF: 
299399334XX, CONTRATO: 21104987 CPF: 789873264XX, CONTRATO: 2236330 CPF: 
703763124XX, CONTRATO: 2236528 CPF: 704859834XX, CONTRATO: 2400913 CPF: 
159549714XX, CONTRATO: 2608731 CPF: 172646654XX, CONTRATO: 2234136 CPF: 
146321434XX, CONTRATO: 2188680 CPF: 073480994XX, CONTRATO: 2231587 CPF: 
091272814XX, CONTRATO: 2605337 CPF: 007928954XX, CONTRATO: 2233172 CPF: 
154130564XX, CONTRATO: 2235744 CPF: 107770614XX, CONTRATO: 2605177 CPF: 
717566384XX, CONTRATO: 2401030 CPF: 041720634XX, CONTRATO: 2236434 CPF: 
718195974XX, CONTRATO: 6202784 CPF: 131834784XX, CONTRATO: 2236119 CPF: 
065906424XX, CONTRATO: 2606770 CPF: 104093464XX, CONTRATO: 2600459 CPF: 
096020474XX, CONTRATO: 2234640 CPF: 081158343XX, CONTRATO: 2235811 CPF: 
486192644XX, CONTRATO: 2236502 CPF: 165115274XX, CONTRATO: 2609654 CPF: 
143700314XX, CONTRATO: 2701190 CPF: 137719774XX, CONTRATO: 21104255 CPF: 
148643954XX, CONTRATO: 21103721 CPF: 147760544XX, CONTRATO: 2234675 CPF: 
097163924XX, CONTRATO: 2609786 CPF: 154114264XX, CONTRATO: 2611126 CPF: 
700053844XX, CONTRATO: 2230772 CPF: 144976414XX, CONTRATO: 5300217 CPF: 
132763524XX, CONTRATO: 2701224 CPF: 142476344XX, CONTRATO: 2236409 CPF: 
054922724XX, CONTRATO: 21103682 CPF: 035139864XX, CONTRATO: 6104103 CPF: 
873713404XX, CONTRATO: 2138279 CPF: 104974814XX, CONTRATO: 2606730 CPF: 
110706534XX, CONTRATO: 6202340 CPF: 050262044XX, CONTRATO: 2235278 CPF: 
164404754XX, CONTRATO: 2701365 CPF: 124426274XX, CONTRATO: 6104108 CPF: 
054653844XX, CONTRATO: 2608274 CPF: 032674114XX, CONTRATO: 2605951 CPF: 
797259614XX, CONTRATO: 2604105 CPF: 789238244XX, CONTRATO: 2601087 CPF: 
159009414XX, CONTRATO: 2606260 CPF: 214751557XX, CONTRATO: 2604093 CPF: 
714394734XX, CONTRATO: 2606550 CPF: 043521164XX, CONTRATO: 2401655 CPF: 
171807614XX, CONTRATO: 2236186 CPF: 014023264XX, CONTRATO: 2400284 CPF: 
007667254XX, CONTRATO: 6202042 CPF: 659352174XX, CONTRATO: 2605595 CPF: 
225623204XX, CONTRATO: 2500206 CPF: 701113804XX, CONTRATO: 2401817 CPF: 
052275984XX, CONTRATO: 2701659 CPF: 161115137XX, CONTRATO: 2603822 CPF: 
151635904XX, CONTRATO: 2603232 CPF: 164712984XX, CONTRATO: 2609915 CPF: 
173655134XX, CONTRATO: 2701494 CPF: 089797704XX, CONTRATO: 2236382 CPF: 
115192774XX, CONTRATO: 6201379 CPF: 054977584XX, CONTRATO: 2234967 CPF: 
011848633XX, CONTRATO: 2234647 CPF: 173126544XX, CONTRATO: 2232047 CPF: 
148358624XX, CONTRATO: 2603365 CPF: 149541694XX, CONTRATO: 2235467 CPF: 
046496574XX, CONTRATO: 2609943 CPF: 917356704XX, CONTRATO: 2700405 CPF: 
717981014XX, CONTRATO: 2157746 CPF: 134378684XX, CONTRATO: 2602880 CPF: 
095078154XX, CONTRATO: 2600394 CPF: 141558934XX, CONTRATO: 2608653 CPF: 
146728614XX, CONTRATO: 6106818 CPF: 065841494XX, CONTRATO: 2210351 CPF: 
035130184XX, CONTRATO: 2608197 CPF: 060868164XX, CONTRATO: 2232016 CPF: 
884361444XX, CONTRATO: 6106246 CPF: 023581944XX, CONTRATO: 2603463 CPF: 
102148044XX, CONTRATO: 2607722 CPF: 104715164XX, CONTRATO: 2607761 CPF: 
049984844XX, CONTRATO: 2606446 CPF: 072444194XX, CONTRATO: 2611084 CPF: 
541386634XX, CONTRATO: 2605482 CPF: 951212424XX, CONTRATO: 2234504 CPF: 
028316894XX, CONTRATO: 2233859 CPF: 128209274XX, CONTRATO: 2602196 CPF: 
160548434XX, CONTRATO: 2236233 CPF: 104844014XX, CONTRATO: 2607774 CPF: 
171903764XX, CONTRATO: 2610517 CPF: 702128714XX, CONTRATO: 2137372 CPF: 
127461704XX, CONTRATO: 2122652 CPF: 447090298XX, CONTRATO: 2600477 CPF: 
145828244XX, CONTRATO: 21105186 CPF: 113474784XX, CONTRATO: 2234809 CPF: 
708313594XX, CONTRATO: 2219275 CPF: 012134924XX, CONTRATO: 2236256 CPF: 082022144XX, 
CONTRATO: 2236159 CPF: 151457954XX, CONTRATO: 2608673 CPF: 010196314XX, CONTRATO: 
6106571 CPF: 204684664XX, CONTRATO: 6106297 CPF: 029519604XX, CONTRATO: 2198150 
CPF: 109830854XX, CONTRATO: 21100074 CPF: 135498364XX, CONTRATO: 2700856 CPF: 
700760204XX, CONTRATO: 2609724 CPF: 085901994XX, CONTRATO: 2603765 CPF: 706568224XX, 
CONTRATO: 2400279 CPF: 139436924XX, CONTRATO: 2236533 CPF: 132231944XX, CONTRATO: 
21104928 CPF: 045395944XX, CONTRATO: 2233333 CPF: 154317934XX, CONTRATO: 2611060 
CPF: 083356434XX, CONTRATO: 6201949 CPF: 333097248XX, CONTRATO: 2607387 CPF: 
170946164XX, CONTRATO: 2236257 CPF: 174244814XX, CONTRATO: 6104918 CPF: 038664694XX, 
CONTRATO: 2607388 CPF: 713044144XX, CONTRATO: 2610412 CPF: 030006324XX, CONTRATO: 
2400617 CPF: 162299254XX, CONTRATO: 2600159 CPF: 156051734XX, CONTRATO: 2141252 
CPF: 084523594XX, CONTRATO: 2400246 CPF: 806600964XX, CONTRATO: 2235358 CPF: 
707651134XX, CONTRATO: 2605166 CPF: 023416554XX, CONTRATO: 2609774 CPF: 396108614XX, 
CONTRATO: 2609673 CPF: 085297477XX, CONTRATO: 2229732 CPF: 140539764XX, CONTRATO: 
1100907 CPF: 003374204XX, CONTRATO: 2603349 CPF: 855175344XX, CONTRATO: 2235167 
CPF: 012313804XX, CONTRATO: 2231002 CPF: 145578654XX, CONTRATO: 2233406 CPF: 
138272584XX, CONTRATO: 2603692 CPF: 162759224XX, CONTRATO: 21100904 CPF: 
141769464XX, CONTRATO: 2609683 CPF: 056965985XX, CONTRATO: 21102836 CPF: 
146711624XX, CONTRATO: 2235931 CPF: 134244374XX, CONTRATO: 2400720 CPF: 705456024XX, 
CONTRATO: 2235958 CPF: 163833054XX, CONTRATO: 2602308 CPF: 121580484XX, CONTRATO: 
6103566 CPF: 057863514XX, CONTRATO: 21100492 CPF: 065494654XX, CONTRATO: 2609178 
CPF: 158325764XX, CONTRATO: 21101582 CPF: 132222824XX, CONTRATO: 21102940 CPF: 
054786804XX, CONTRATO: 6104900 CPF: 133115814XX, CONTRATO: 2610921 CPF: 130759414XX, 
CONTRATO: 2400436 CPF: 159575424XX, CONTRATO: 6106367 CPF: 012031194XX, CONTRATO: 
2606439 CPF: 170492794XX, CONTRATO: 21103694 CPF: 108131634XX, CONTRATO: 21102226 
CPF: 042205184XX, CONTRATO: 21102026 CPF: 125539744XX, CONTRATO: 2604867 CPF: 
167566744XX

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2020 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 
suas atribuições legais, R E S O L V E:  HOMOLOGAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de 
Preços nº 00005/2020: Contratação de empresa especializada para Implantação de Pavimentação 
de Ruas no município de São José do Bonfim/PB, conforme planilha orçamentária e Contrato de 
Repasse N° 885442/2019/MDR/CAIXA, com base nos elementos constantes do processo corres-
pondente a: JMSV CONSTRUCOES EIRELI – CNPJ Nº 30.999.688/0001-26 - Valor: R$ 235.859,75. 

 São José do Bonfim/PB, 07 de Abril de 2021. 
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito do Município de São José do Bonfim, no uso de suas atribuições legais, R E S O L 
V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Eletrônico nº 00012/2021, que objetiva: 
Aquisição de 02 (dois) veículos 0km tipo passeio destinados a Secretaria de Saúde do município 
de São José do Bonfim/PB. O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram con-
feridas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a: COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - CNPJ 
nº 34.037.756/0001-27 - valor R$ 93.500,00. VALOR TOTAL: R$ 93.500,0

São José do Bonfim/PB, 13 de abril de 2021. 
EsauRauel Araújo da Silva Nobrega

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021 

OBJETOAquisição de 02 (dois) veículos 0km tipo passeio destinados a Secretaria de Saúde do 
município de São José do Bonfim/PB.  O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, R E S O L V E: ADJUDICAR 
o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00012/2021, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a:COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - CNPJ 
nº 34.037.756/0001-27 - valor R$ 93.500,00. VALOR TOTAL: R$93.500,00.

 São José do Bonfim/PB, 13 de abril de 2021. 
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro
EsauRauel Araújo da Silva Nobrega

Autoridade Competente

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021
 A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
às 09:00h, do dia 27 de Abril de 2021, com objeto:Aquisição de Urnas Funerárias, coroas de flores 
e serviços de translado funeral para atender as necessidades do município de São José de Pira-
nhas - PB.Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 008/2009. Informações: 07:00 às 13:00 horas, dias úteis. Endereço: Rua 
Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 13 de Abril de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas/PB, através de sua Pregoeira, torna público 

para conhecimento dos interessados o resultado do julgamento da IMPUGNAÇÃO impetrada pela 
empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ/MF sob nº 00.604.122/0001-97 ao Edital do 
Pregão Eletrônico Nº 00015/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para a presta-
ção de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota, com operação de sistema 
informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de 
estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis (gasolina, diesel comum e 
diesel S10) para veículos e máquinas do município de São José de Espinharas/PB. Com fundamento 
na decisão da pregoeira, CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO, uma vez que presente os requisitos de 
admissibilidade e, no mérito, com lastro nos posicionamentos levantados, NÃO ACOLHO o pedido 
de impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº. 00015/2021, mantendo-se o edital, como também 
a data de sua abertura anteriormente marcada. 

São José de Espinharas/PB, 13 de abril de 2021.
Danila Firmino de Lima Costa Azevedo

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-
ções legais, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 
00001/2021, 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; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: - NIEMAIA 
CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 10.641.065/0001-70, Valor: R$ 245.022,98 (duzentos e quarenta 
e cinco mil, vinte e dois reais e noventa e oito centavos).

Santa Inês - PB, 13 de Abril de 2021.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-

ções legais, R E S O L V E: HOMOLOGAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 
00001/2021, 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; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apon-
tam como proponente vencedor: - NIEMAIA CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 10.641.065/0001-70, 
Valor: R$ 245.022,98 (duzentos e quarenta e cinco mil, vinte e dois reais e noventa e oito centavos).

Santa Inês - PB, 13 de Abril de 2021.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE EDITAL
Leilão n.º 001/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão de bens 
móveis inservíveis nº 001/2021, Lei Municipal nº 388/2021, do tipo maior lance, que será realizado 
de forma presencial/online, pelo Leiloeiro Oficial o senhor Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias, 
JUCEP N.º 010/2014. O leilão será realizado no dia 29/04/2021 às 10h00, presencialmente na Sede 
da Prefeitura, localizada na Av. Carlos Pessoa, nº 92 - Centro, Umbuzeiro-PB e online através do 
site www.marcotulioleiloes.com.br. Maiores informações, disponíveis na Sala da Comissão Perma-
nente de Licitação, localizada na Av. Carlos Pessoa, nº 92 - Centro ou com o Leiloeiro Oficial (83) 
98787-8175 ou através do email: marcotulio@marcotulioleiloes.com.br.  

Umbuzeiro/PB, 12 de abril de 2021.
José Nivaldo de Araújo
Prefeito Constitucional

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 32/2020

Registro CGE Nº 21-00253-4
JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 32/2020 (Conservação Rotineira (Terraplenagem 
e Drenagem) na Malha Rodoviária Pavimentada do Estado da Paraíba, sob jurisdição das Residên-
cias Rodoviárias de Sumé e Patos) , que após análise detalhada na documentação da Proposta 
de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas 
Cláusulas 11.0 considera classificada a Empresa CONSTRUTORA BRTEC LTDA - R$ 1.842.453,86

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
.João Pessoa, 13 de abril de 2021.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021
PROCESSO Nº 27.000.003014.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - TIPO TRICICLO CONTENDO 
REBOQUE, destinado a SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 28/04/2021 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: gelic05@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 21-00515-6
João Pessoa, 13 de abril de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021
PROCESSO Nº 19.000.006427.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR (AR CONDICIO-
NADO), destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
- SEECT, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 28/04/2021 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.bre pelo e-mail: gelic06@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 21-00516-4
João Pessoa, 13 de abril de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2610975 CPF: 121039864XX, CONTRATO: 2603054 CPF: 160360504XX, CON-
TRATO: 2235954 CPF: 007831004XX, CONTRATO: 6105563 CPF: 092183544XX, CONTRATO: 
2602707 CPF: 162238804XX, CONTRATO: 2606762 CPF: 162839084XX, CONTRATO: 2233433 
CPF: 154197154XX, CONTRATO: 2607278 CPF: 110400784XX, CONTRATO: 2114474 CPF: 
111091234XX, CONTRATO: 2125982 CPF: 704910164XX, CONTRATO: 2401304 CPF: 
847550753XX, CONTRATO: 2609932 CPF: 162736084XX, CONTRATO: 2607802 CPF: 
209816297XX, CONTRATO: 2608767 CPF: 145483534XX, CONTRATO: 2235329 CPF: 
052928924XX, CONTRATO: 6106191 CPF: 076314644XX, CONTRATO: 2608975 CPF: 
486188884XX, CONTRATO: 2606372 CPF: 154151464XX, CONTRATO: 6201516 CPF: 
203488004XX, CONTRATO: 2600205 CPF: 065583794XX, CONTRATO: 21103092 CPF: 
104516854XX, CONTRATO: 2121980 CPF: 710846964XX, CONTRATO: 2700621 CPF: 
149949854XX, CONTRATO: 2401485 CPF: 043364134XX, CONTRATO: 2603422 CPF: 
084902934XX, CONTRATO: 2608931 CPF: 172479514XX, CONTRATO: 2607540 CPF: 
032537984XX, CONTRATO: 2604308 CPF: 045906694XX, CONTRATO: 2603283 CPF: 
086373724XX, CONTRATO: 2601580 CPF: 063287074XX, CONTRATO: 2602807 CPF: 
148399714XX, CONTRATO: 6201668 CPF: 012589514XX, CONTRATO: 2604045 CPF: 
713920254XX, CONTRATO: 2235611 CPF: 171981954XX, CONTRATO: 2234525 CPF: 
115285644XX, CONTRATO: 2234244 CPF: 131529634XX, CONTRATO: 6105146 CPF: 
379939094XX, CONTRATO: 2608227 CPF: 169749334XX, CONTRATO: 2234423 CPF: 
096692524XX, CONTRATO: 21100947 CPF: 711929554XX, CONTRATO: 2118699 CPF: 
048810303XX, CONTRATO: 2609280 CPF: 085636534XX, CONTRATO: 2610253 CPF: 
143814854XX, CONTRATO: 2608650 CPF: 026995494XX, CONTRATO: 21103163 CPF: 
097267434XX, CONTRATO: 2606500 CPF: 292236808XX, CONTRATO: 2605334 CPF: 
153304444XX, CONTRATO: 2604046 CPF: 159387764XX, CONTRATO: 2608473 CPF: 
117321784XX, CONTRATO: 2609807 CPF: 107821884XX, CONTRATO: 2601436 CPF: 
262220514XX, CONTRATO: 2700332 CPF: 144286524XX, CONTRATO: 2611213 CPF: 
102411664XX, CONTRATO: 21104967 CPF: 071107724XX, CONTRATO: 2701163 CPF: 
700639424XX, CONTRATO: 2602775 CPF: 160635104XX, CONTRATO: 2184135 CPF: 
060908744XX, CONTRATO: 2607470 CPF: 171317964XX, CONTRATO: 2608924 CPF: 
711939504XX, CONTRATO: 2160452 CPF: 527576094XX, CONTRATO: 2226331 CPF: 
102641374XX, CONTRATO: 2609754 CPF: 134188214XX, CONTRATO: 2236214 CPF: 
120045794XX, CONTRATO: 2609304 CPF: 024681204XX, CONTRATO: 2606685 CPF: 
094978634XX, CONTRATO: 2606699 CPF: 709288454XX, CONTRATO: 6201763 CPF: 
009777474XX, CONTRATO: 2235945 CPF: 715607624XX, CONTRATO: 2602174 CPF: 
028404844XX, CONTRATO: 6202477 CPF: 504097434XX, CONTRATO: 21100553 CPF: 
131208744XX, CONTRATO: 2606561 CPF: 526379994XX, CONTRATO: 2234680 CPF: 
705828284XX, CONTRATO: 2610277 CPF: 122644604XX, CONTRATO: 1209562 CPF: 
203539444XX, CONTRATO: 6105989 CPF: 028867014XX, CONTRATO: 2600561 CPF: 
701213684XX, CONTRATO: 2601842 CPF: 717566954XX, CONTRATO: 2235578 CPF: 
173978874XX, CONTRATO: 2235587 CPF: 097717404XX, CONTRATO: 2610153 CPF: 
174306374XX, CONTRATO: 2610789 CPF: 103156494XX, CONTRATO: 2608803 CPF: 
084469504XX, CONTRATO: 2401717 CPF: 096464944XX, CONTRATO: 2611196 CPF: 
175118544XX, CONTRATO: 2609960 CPF: 068947174XX, CONTRATO: 2609635 CPF: 
173759944XX, CONTRATO: 2235036 CPF: 027541464XX, CONTRATO: 2236507 CPF: 
086194244XX, CONTRATO: 21102764 CPF: 137422654XX, CONTRATO: 6201528 CPF: 
495914874XX, CONTRATO: 2197686 CPF: 103473494XX, CONTRATO: 2610970 CPF: 
174174234XX, CONTRATO: 2235966 CPF: 031095114XX, CONTRATO: 2607968 CPF: 
122814384XX, CONTRATO: 6105369 CPF: 441251604XX, CONTRATO: 2201262 CPF: 
115682454XX, CONTRATO: 2601341 CPF: 115464654XX, CONTRATO: 2235455 CPF: 
151054394XX, CONTRATO: 2610941 CPF: 110264384XX, CONTRATO: 2607889 CPF: 
134178154XX, CONTRATO: 2401609 CPF: 171677714XX, CONTRATO: 6201647 CPF: 
690499124XX, CONTRATO: 2601992 CPF: 162779784XX, CONTRATO: 2401233 CPF: 
118844704XX, CONTRATO: 2400230 CPF: 788824434XX, CONTRATO: 6202119 CPF: 
086257564XX, CONTRATO: 6105911 CPF: 008263584XX, CONTRATO: 6201969 CPF: 
065722584XX, CONTRATO: 2606873 CPF: 165362214XX, CONTRATO: 2191916 CPF: 
069268374XX, CONTRATO: 2401530 CPF: 042518644XX, CONTRATO: 2233281 CPF: 
128577564XX, CONTRATO: 2604459 CPF: 165955964XX, CONTRATO: 2610207 CPF: 
138447614XX, CONTRATO: 2611188 CPF: 106921974XX, CONTRATO: 2605806 CPF: 
072717102XX, CONTRATO: 2401573 CPF: 046796574XX, CONTRATO: 2110236 CPF: 
013086034XX, CONTRATO: 6105184 CPF: 139305324XX, CONTRATO: 2236079 CPF: 
174249264XX, CONTRATO: 6105283 CPF: 272576494XX, CONTRATO: 2607070 CPF: 
102890364XX, CONTRATO: 2135311 CPF: 123338484XX, CONTRATO: 2608630 CPF: 
095808221XX, CONTRATO: 2701351 CPF: 706245994XX, CONTRATO: 2235286 CPF: 
172540294XX, CONTRATO: 2141568 CPF: 070089974XX, CONTRATO: 6201646 CPF: 
054993144XX, CONTRATO: 2200019 CPF: 008902384XX, CONTRATO: 2606066 CPF: 
133597434XX, CONTRATO: 2607242 CPF: 704321164XX, CONTRATO: 6106144 CPF: 
013863864XX, CONTRATO: 2607115 CPF: 087138964XX, CONTRATO: 2610799 CPF: 
009944914XX, CONTRATO: 2400028 CPF: 110400774XX, CONTRATO: 2235630 CPF: 
063001724XX, CONTRATO: 2400627 CPF: 602542544XX, CONTRATO: 2610020 CPF: 
137921044XX, CONTRATO: 2700284 CPF: 098697144XX, CONTRATO: 21102458 CPF: 
495994614XX, CONTRATO: 2156017 CPF: 109131994XX, CONTRATO: 2232977 CPF: 
125702344XX, CONTRATO: 6200393 CPF: 325106594XX, CONTRATO: 2183688 CPF: 
129741354XX, CONTRATO: 2230987 CPF: 715422234XX, CONTRATO: 2607259 CPF: 
702463574XX, CONTRATO: 2235618 CPF: 172142514XX, CONTRATO: 2400211 CPF: 
593997754XX, CONTRATO: 2606278 CPF: 168660164XX, CONTRATO: 2700569 CPF: 
016237434XX, CONTRATO: 2234155 CPF: 102456364XX, CONTRATO: 21102317 CPF: 
137640704XX, CONTRATO: 2607143 CPF: 046184064XX, CONTRATO: 5102071 CPF: 
569603874XX, CONTRATO: 2202381 CPF: 115576854XX, CONTRATO: 2609747 CPF: 
171592084XX, CONTRATO: 2195989 CPF: 129875104XX, CONTRATO: 2700671 CPF: 
768984074XX, CONTRATO: 2604702 CPF: 701564624XX, CONTRATO: 2602374 CPF: 
125534574XX, CONTRATO: 2233808 CPF: 149101634XX, CONTRATO: 2701232 CPF: 
134045944XX, CONTRATO: 2701019 CPF: 114827934XX, CONTRATO: 21104600 CPF: 
149008364XX, CONTRATO: 2231576 CPF: 715738434XX, CONTRATO: 2608599 CPF: 
157982054XX, CONTRATO: 2603004 CPF: 076912634XX, CONTRATO: 2701752 CPF: 
167704534XX, CONTRATO: 2604642 CPF: 082756554XX, CONTRATO: 2602338 CPF: 
131658694XX, CONTRATO: 2400777 CPF: 163710854XX, CONTRATO: 2606367 CPF: 
126872174XX, CONTRATO: 2609210 CPF: 164787494XX, CONTRATO: 2701779 CPF: 
169637464XX, CONTRATO: 2181681 CPF: 107367634XX, CONTRATO: 2236393 CPF: 
091802504XX, CONTRATO: 2167852 CPF: 106607644XX, CONTRATO: 2609856 CPF: 
162813264XX, CONTRATO: 2125499 CPF: 092633364XX, CONTRATO: 2233858 CPF: 
161686584XX, CONTRATO: 2700276 CPF: 157430454XX, CONTRATO: 2610611 CPF: 
122696684XX, CONTRATO: 2606112 CPF: 788819194XX, CONTRATO: 2600608 CPF: 
717748844XX, CONTRATO: 2607701 CPF: 120797244XX, CONTRATO: 2236043 CPF: 
012568224XX, CONTRATO: 2609175 CPF: 164766674XX, CONTRATO: 2602347 CPF: 
110256024XX, CONTRATO: 2610350 CPF: 790326994XX, CONTRATO: 2608765 CPF: 
117601054XX, CONTRATO: 2607842 CPF: 087268864XX, CONTRATO: 21105070 CPF: 
132960454XX, CONTRATO: 21102533 CPF: 143794724XX, CONTRATO: 6106190 CPF: 
007584734XX, CONTRATO: 2233922 CPF: 155895864XX, CONTRATO: 2233854 CPF: 
050899434XX, CONTRATO: 2231236 CPF: 145395114XX, CONTRATO: 2401685 CPF: 
785195864XX, CONTRATO: 2234725 CPF: 146352784XX, CONTRATO: 2608972 CPF: 
715237054XX, CONTRATO: 2607151 CPF: 354126074XX, CONTRATO: 2192874 CPF: 
064934184XX, CONTRATO: 21101672 CPF: 855203064XX, CONTRATO: 2234507 CPF: 
129863614XX, CONTRATO: 2115829 CPF: 104521994XX, CONTRATO: 6202200 CPF: 
012694224XX, CONTRATO: 2236519 CPF: 090882934XX, CONTRATO: 2610220 CPF: 
022422824XX, CONTRATO: 2604251 CPF: 166196434XX, CONTRATO: 2602105 CPF: 
155367724XX, CONTRATO: 2234951 CPF: 128838614XX, CONTRATO: 2601941 CPF: 
162469824XX, CONTRATO: 2610127 CPF: 022330064XX, CONTRATO: 2610792 CPF: 
309503318XX, CONTRATO: 2605554 CPF: 066015434XX, CONTRATO: 2212150 CPF: 
117849584XX, CONTRATO: 2609169 CPF: 703821214XX, CONTRATO: 2231376 CPF: 
952058884XX, CONTRATO: 2608264 CPF: 067081744XX, CONTRATO: 2607768 CPF: 
126057324XX, CONTRATO: 2700232 CPF: 158929604XX, CONTRATO: 2610633 CPF: 
084655694XX, CONTRATO: 2602712 CPF: 156351184XX, CONTRATO: 2400634 CPF: 
162262844XX, CONTRATO: 2235477 CPF: 085042754XX, CONTRATO: 2607815 CPF: 
155069814XX, CONTRATO: 2234772 CPF: 138629714XX, CONTRATO: 2234222 CPF: 
058089374XX, CONTRATO: 2235901 CPF: 711079754XX, CONTRATO: 2118488 CPF: 
674693104XX, CONTRATO: 6106155 CPF: 219333084XX, CONTRATO: 2608968 CPF: 
097678664XX, CONTRATO: 2400521 CPF: 042373984XX, CONTRATO: 2611190 CPF: 
549091804XX, CONTRATO: 2235873 CPF: 450552624XX, CONTRATO: 2400893 CPF: 
055541574XX, CONTRATO: 2609236 CPF: 156705224XX, CONTRATO: 2608332 CPF: 
010670454XX, CONTRATO: 2609739 CPF: 106391801XX, CONTRATO: 2230495 CPF: 
144209644XX, CONTRATO: 2610424 CPF: 076720854XX, CONTRATO: 2400871 CPF: 
114964244XX, CONTRATO: 2107254 CPF: 715240774XX, CONTRATO: 2607824 CPF: 
151495774XX, CONTRATO: 2606393 CPF: 051727684XX, CONTRATO: 2234874 CPF: 
133358094XX, CONTRATO: 2608854 CPF: 709841014XX, CONTRATO: 2236396 CPF: 
116569744XX, CONTRATO: 2236174 CPF: 705203824XX, CONTRATO: 2605843 CPF: 
167371424XX, CONTRATO: 6104730 CPF: 049867434XX, CONTRATO: 2700521 CPF: 
161902924XX, CONTRATO: 2235840 CPF: 174066064XX, CONTRATO: 2500154 CPF: 
171327324XX, CONTRATO: 6201700 CPF: 057773354XX, CONTRATO: 2603076 CPF: 
237630004XX, CONTRATO: 2605934 CPF: 161939034XX, CONTRATO: 2600653 CPF: 
702226004XX, CONTRATO: 4101579 CPF: 886032884XX, CONTRATO: 2611176 CPF: 
106292014XX, CONTRATO: 2701464 CPF: 843404795XX, CONTRATO: 2605902 CPF: 
759611214XX, CONTRATO: 2700777 CPF: 134448114XX, CONTRATO: 6103670 CPF: 
330998204XX, CONTRATO: 2610214 CPF: 062533224XX, CONTRATO: 2607136 CPF: 
287712064XX, CONTRATO: 4101880 CPF: 052934744XX, CONTRATO: 2602672 CPF: 
156166034XX, CONTRATO: 2611214 CPF: 103232754XX, CONTRATO: 2162330 CPF: 
726283244XX, CONTRATO: 2235964 CPF: 101373024XX, CONTRATO: 2401161 CPF: 
013135664XX, CONTRATO: 21105178 CPF: 692417164XX, CONTRATO: 2605113 CPF: 
163504764XX, CONTRATO: 2701366 CPF: 129396724XX, CONTRATO: 2611086 CPF: 
054145384XX, CONTRATO: 2230794 CPF: 144315004XX, CONTRATO: 2147783 CPF: 
826419434XX, CONTRATO: 2234604 CPF: 172107594XX, CONTRATO: 2235285 CPF: 
166487164XX, CONTRATO: 4101073 CPF: 030822074XX, CONTRATO: 2606623 CPF: 
147167214XX, CONTRATO: 2235417 CPF: 012750764XX, CONTRATO: 2602921 CPF: 
030959024XX, CONTRATO: 21100534 CPF: 132638494XX, CONTRATO: 2605987 CPF: 
267856414XX, CONTRATO: 2601403 CPF: 035635104XX, CONTRATO: 2602979 CPF: 
127723444XX, CONTRATO: 2611085 CPF: 080172797XX, CONTRATO: 2177968 CPF: 
055273784XX, CONTRATO: 2220525 CPF: 049847584XX, CONTRATO: 2700779 CPF: 
710194604XX, CONTRATO: 6104967 CPF: 908205844XX, CONTRATO: 2604496 CPF: 
166386184XX, CONTRATO: 2233228 CPF: 154095724XX, CONTRATO: 2610782 CPF: 
126942924XX, CONTRATO: 2236380 CPF: 071408734XX, CONTRATO: 2604612 CPF: 
133867724XX, CONTRATO: 2230208 CPF: 142418564XX, CONTRATO: 2600183 CPF: 
710339534XX, CONTRATO: 21102294 CPF: 898116825XX, CONTRATO: 2602319 CPF: 
052170194XX, CONTRATO: 2607081 CPF: 066640334XX, CONTRATO: 2603831 CPF: 
343186314XX, CONTRATO: 6106267 CPF: 798670144XX, CONTRATO: 21103053 CPF: 
111949694XX, CONTRATO: 2601985 CPF: 154436454XX, CONTRATO: 2608853 CPF: 
170799194XX, CONTRATO: 2607362 CPF: 118190824XX, CONTRATO: 2233665 CPF: 
155532744XX, CONTRATO: 2401440 CPF: 172465314XX, CONTRATO: 2606282 CPF: 
815320830XX, CONTRATO: 2610337 CPF: 133769374XX, CONTRATO: 2236239 CPF: 
088103824XX, CONTRATO: 2700158 CPF: 158312504XX, CONTRATO: 2210489 CPF: 
115068324XX, CONTRATO: 2607308 CPF: 056483324XX, CONTRATO: 2600103 CPF: 
717455944XX, CONTRATO: 2234665 CPF: 012960384XX, CONTRATO: 2236211 CPF: 
122696794XX, CONTRATO: 6105987 CPF: 095204874XX, CONTRATO: 6202480 CPF: 
058154234XX, CONTRATO: 2604652 CPF: 826706924XX, CONTRATO: 2229743 CPF: 
714381504XX, CONTRATO: 2605386 CPF: 154965757XX, CONTRATO: 2236468 CPF: 
333410524XX, CONTRATO: 2235844 CPF: 095524294XX, CONTRATO: 2610945 CPF: 
170527314XX, CONTRATO: 2235670 CPF: 087246824XX, CONTRATO: 2610980 CPF: 
103177784XX, CONTRATO: 2601217 CPF: 111657574XX, CONTRATO: 2225508 CPF: 
116416714XX, CONTRATO: 2606555 CPF: 026046724XX, CONTRATO: 2609145 CPF: 
172738144XX, CONTRATO: 2604000 CPF: 166110244XX, CONTRATO: 2604038 CPF: 
166295534XX, CONTRATO: 5300193 CPF: 151472904XX, CONTRATO: 2233945 CPF: 
123534154XX, CONTRATO: 2610339 CPF: 103655814XX, CONTRATO: 2235644 CPF: 
170222954XX, CONTRATO: 2609841 CPF: 106270374XX, CONTRATO: 2236221 CPF: 
093779184XX, CONTRATO: 2610182 CPF: 079337542XX, CONTRATO: 2600320 CPF: 
096263874XX, CONTRATO: 6202822 CPF: 225631724XX, CONTRATO: 2701330 CPF: 
049469944XX, CONTRATO: 6201890 CPF: 047771804XX, CONTRATO: 2232375 CPF: 
126864434XX, CONTRATO: 2606369 CPF: 080439074XX, CONTRATO: 2610571 CPF: 
173314864XX, CONTRATO: 2235963 CPF: 102409064XX, CONTRATO: 2607374 CPF: 
171168174XX, CONTRATO: 2235675 CPF: 085856584XX, CONTRATO: 2234943 CPF: 
007974174XX, CONTRATO: 2229711 CPF: 010274884XX, CONTRATO: 2233166 CPF: 
154081544XX, CONTRATO: 2608789 CPF: 136768164XX, CONTRATO: 2235107 CPF: 
066992464XX, CONTRATO: 2701577 CPF: 018184854XX, CONTRATO: 2600052 CPF: 
156755094XX, CONTRATO: 2236229 CPF: 709869534XX, CONTRATO: 2140153 CPF: 
109441484XX, CONTRATO: 2700633 CPF: 156981314XX, CONTRATO: 2701594 CPF: 
115565184XX, CONTRATO: 2606484 CPF: 115838744XX, CONTRATO: 2604902 CPF: 
126309764XX, CONTRATO: 6104985 CPF: 004717634XX, CONTRATO: 2602658 CPF: 
050211174XX, CONTRATO: 2610138 CPF: 603266114XX, CONTRATO: 2610567 CPF: 
840968104XX, CONTRATO: 6202519 CPF: 121606764XX, CONTRATO: 2233443 CPF: 
106192104XX, CONTRATO: 2701263 CPF: 155002424XX, CONTRATO: 21104790 CPF: 
000100264XX, CONTRATO: 2601178 CPF: 156482444XX, CONTRATO: 2603810 CPF: 
166398744XX, CONTRATO: 2607698 CPF: 161003634XX, CONTRATO: 2607166 CPF: 
087052044XX, CONTRATO: 2609168 CPF: 110147324XX, CONTRATO: 2195558 CPF: 
116488224XX, CONTRATO: 2192650 CPF: 111877834XX, CONTRATO: 2608697 CPF: 
598359744XX, CONTRATO: 2608891 CPF: 059391434XX, CONTRATO: 2610358 CPF: 
076661224XX, CONTRATO: 2610938 CPF: 152879624XX, CONTRATO: 21102988 CPF: 
061035924XX, CONTRATO: 2607625 CPF: 108539314XX, CONTRATO: 2605383 CPF: 
117280924XX, CONTRATO: 2608259 CPF: 101846564XX, CONTRATO: 2607025 CPF: 
717017834XX, CONTRATO: 21103264 CPF: 099621874XX, CONTRATO: 2401695 CPF: 
166839444XX, CONTRATO: 2231234 CPF: 823500510XX, CONTRATO: 2603942 CPF: 
039796584XX, CONTRATO: 6201837 CPF: 077840384XX, CONTRATO: 2603987 CPF: 
139666134XX, CONTRATO: 2608593 CPF: 008353834XX, CONTRATO: 2605625 CPF: 
709115854XX, CONTRATO: 2611159 CPF: 150622464XX, CONTRATO: 2611179 CPF: 
106290744XX, CONTRATO: 2234618 CPF: 009492374XX, CONTRATO: 2127921 CPF: 
018327104XX, CONTRATO: 2140402 CPF: 001278554XX, CONTRATO: 2607120 CPF: 
171167664XX, CONTRATO: 2400630 CPF: 146660174XX, CONTRATO: 2701145 CPF: 
098308904XX, CONTRATO: 2604576 CPF: 165699984XX, CONTRATO: 21102193 CPF: 
126077494XX, CONTRATO: 2605946 CPF: 121561054XX, CONTRATO: 21100437 CPF: 



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 14 de abril de 2021         30
Publicidade



UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 14 de abril de 2021  31Publicidade



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 14 de abril de 2021         32
Publicidade

EDITAL DE 1º E 2º LEILÕES PÚBLICOS DE ALINAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL E DE 
INTIMAÇÕES

A ALLIANCE GRANDMARE CONSTRUÇÕES SPE LTDA, regularmente inscrito no CNPJ sob 
o nº 12.081.861/0001-20, com sede na Rua Abelardo da Silva Guimarães Barreto, nº 51, Sala 101, 
Altiplano Cabo Branco, João Pessoa – PB, torna público que realizará LEILÕES PÚBLICOSna 
modalidade online, para a venda do imóvel abaixo discriminado, a ser conduzido pelo LEILOEIRO 
OFICIAL MARCO TÚLIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIAS, inscrito na Junta Comercial do 
Estado da Paraíba, matrícula nº 010/2014, o fazendo sob o amparo do art. 27, da Lei nº 9.514/97, 
que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, esclarecendo que o 2º  Leilão será aceito o 
maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos e comissão do leiloeiro, conforme previsto nos 
parágrafos2° e 3° do dispositivo legal acima citado. 

O LEIÃO SERÁ REALIZADO NA MODALIDADE ONLINE, ATRAVÉS DO SITE:www.marcotu-
lioleiloes.com.br

O 1º Leilão será realizado em 05 de maiode 2021 às10h:30min,pelo lance mínimo de 
R$760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais).

O 2º Leilão será realizado em 20de maio de 2021 às 10h:30min, pelo lance mínimo 
deR$1.190.180,99 (um milhão cento e noventa mil cento e oitenta reais e noventa e nove centavos).

Escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária de imóvel em garantia que entre 
si fizeram a Alliance Grandmare Construções SPE Ltda. e a Sra. Fernanda Luiza do Nascimento 
Vieira, CPF nº 055.068.024-12, em 06/07/2018 (Livro 0332, folha 176, 4º Ofício de Notas da Ca-
pital – Cartório Travassos).

DESCRIÇÃO DO BEM:UNIDADE AUTÔNOMA SOB O Nº 2704, do EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
GRANDMARE, situado a Rua Maria das Dores de Souza, 60, Bairro Altiplano Cabo Branco, João 
Pessoa-PB, Composta de: entrada social, sala de jantar, sala de estar, varanda, circulação, BWC 
social, 02 (dois) quartos sociais, 1(uma) suíte com varanda, BWC suíte, entrada de serviço, cozinha, 
BWC serviço, área de serviço, deposito e laje técnica e 02 (duas) vagas de garagem, sendo uma 
vaga dupla e sucessiva onde a segunda vaga de garagem e confinada pela primeira ambas cobertas 
e localizada no pavimento subsolo nível 2, com área real privativa da unidade de 129,5370m², área 
real de uso comum pertinente a unidade de 106,1263m², área real total da unidade de 235,6633m², 
área equivalente de construção total da unidade de 191,8002m², coeficiente de proporcionalidade da 
unidade de 0,0070 e fração ideal de 0,70%. Mat. 110.336 no Registro Geral do 2º Oficio de Registro 
de Imóveis (Zona Norte) da Comarca desta Capital.

VALOR TOTAL DO BEM:R$760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais).
VALOR DA DÍVIDA E DESPESAS:R$1.190.180,99 (um milhão cento e noventa mil cento e 

oitenta reais e noventa e nove centavos).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Advertências especiais): 
1) O valor do lance deverá ser pago da seguinte forma:  50%no ato, o restante poderá ser pago 

em até 24 (vinte e quatro) meses, corrigidos pelo IPCA + 1% a.m. e sucessivamente. 
2) A comissão do Leiloeiro Oficial, paga à vista, será de 3% (três) por cento sobre o valor da 

arrematação, e correrá por conta do arrematante (art. 24 do Decreto nº Lei nº 21.981/32). 
3) Eventuais ônus existentes sobre o bem levado a Leilão deverão ser verificados pelos interes-

sados junto aos órgãos competentes. 
4) Será de inteira responsabilidade do arrematante o pagamento das despesas relativas à 

escritura de compra e venda e respectivo registro, ITBI e demais encargos. 
Condições Gerais: 
O(s) referido(s) imóvel(is) será(ão) arrematado(s) nas condições e estado de conservação 

em que se encontra(m). As medidas e confrontações constantes no presente edital deverão ser 
consideradas meramente enunciativas. Para todos os efeitos, considera-se a venda realizada 
por intermédio dos leilões previstos neste edital como sendo “ad corpus”, não cabendo qualquer 
reclamação posterior em relação a medidas, confrontações e demais peculiaridades do imóvel, 
cabendo aos interessados vistoriarem o(s) bem(ns) antes de ofertarem lances no leilão, inclusive no 
que se refere às edificações existentes no local. O(s) imóvel(is) ocupado(s), caberá ao arrematante 
promover as medidas (extrajudiciais e/ou judiciais –nos termos da Lei 9.514/97), bem como arcar 
com as custas e despesas para a desocupação do(s) bem(ns). Cabe aos interessados verificar, 
junto ao Município e demais órgãos competentes, eventuais restrições quanto ao uso do imóvel 
levado à leilão, inclusive, mas não somente, restrições ambientais. O arrematante não poderá alegar, 
sob qualquer forma ou pretexto, o desconhecimento das condições do presente Edital de Leilão.

Intimação: Por intermédio do presente edital, fica devidamente intimada, da data, local e condi-
ções dos leilões, aDevedora/Fiduciante:SrªFERNANDA LUIZA DO NASCIMENTO VIEIRA, CPF nº 
055.068.024-12, não podendo ser alegado desconhecimento. 

Informações: Com o Leiloeiro Oficial, por intermédio do e-mail marcotulio@marcotulioleiloes.
com.br, site www.marcotulioleiloes.com.br ou pelo telefone (83) 98787-8175. 

João Pessoa-PB, 12 de abril de 2021.
A ALLIANCE GRANDMARE CONSTRUÇÕES SPE LTDA

EDITAL DE 1º E 2º LEILÕES PÚBLICOS DE ALINAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL E DE 
INTIMAÇÕES

A ALLIANCE PLAZA CONSTRUÇÕES SPE LTDA, regularmente inscrito no CNPJ sob o nº 
11.065.650/0001-31, com sede na Rua Abelardo da Silva Guimarães Barreto, nº 51, Sala 101, 
Altiplano Cabo Branco, João Pessoa – PB, torna público que realizará LEILÕES PÚBLICOSna 
modalidade online, para a venda do imóvel abaixo discriminado, a ser conduzido pelo LEILOEIRO 
OFICIAL MARCO TÚLIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIAS, inscrito na Junta Comercial do 
Estado da Paraíba, matrícula nº 010/2014, o fazendo sob o amparo do art. 27, da Lei nº 9.514/97, 
que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, esclarecendo que o 2º  Leilão será aceito o 
maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos e comissão do leiloeiro, conforme previsto nos 
parágrafos2° e 3° do dispositivo legal acima citado. 

O LEIÃO SERÁ REALIZADO NA MODALIDADE ONLINE, ATRAVÉS DO SITE:www.marcotu-
lioleiloes.com.br

O 1º Leilão será realizado em 05 de maiode 2021às10h:00min, pelo lance mínimo de R$ 
1.005.696,00 (um milhão, cinco mil seiscentos e noventa e seis reais).

O 2º Leilão será realizado em 20de maio de 2021 às 10h:00min, pelo lance mínimo de R$ 
1.206.468,34 (um milhão duzentos e seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais e trinca e quatro 
centavos).

Escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária de imóvel em garantia, em 
14/06/2017, firmado entre a Alliance Plaza Construções SPE Ltda, Srª Dayane Cabral dos Reis 
Gaião, CPF nº 034.814.834-81, e o SrºFlávio de Melo Gaião, CPF: 928.462.384-72 (livro E-56, 
folhas 069/073, Primeiro Serviço Notarial Distrital do Geisel).

DESCRIÇÃO DO BEM:APARTAMENTO SOB O Nº 1801-A, do Subcondomínio EDIFÍCIO ALLIAN-
CE PLAZA HOME, integrante do EDIFÍCIO ALLIACE PLAZA – HOME & BUSINESS, situado a Rua 
Abelardo da Silva Guimarães Barreto, sob nº 51, esquina om a Rua Poeta Targino Teixeira, Bairro 
Altiplano Cabo Branco, João Pessoa-PB, Composta de: área real privativa da unidade 157,1674m² 
de área real de uso comum pertinente à unidade de 157,1204m², área real total da unidade de 
314,2878m², área equivalente de construção total da unidade de 258,5152m², coeficiente de pro-
porcionalidade da unidade de 0,007903, fração ideal de 0,79% e coeficiente de proporcionalidade 
da unidade – Subcond.Residencial de 0,010091.DEPENDÊNCIAS: Entrada Social: sala de estar/
jantar; varanda; lavabo; circulação; 03 (três) suítes, uma delas com closet; 03 BWC suíte; entrada de 
serviço; cozinha; copa; área de serviço; dependência com BWC e laje técnica para ar condicionado 
do tipo Split; além de 03 (três) vagas de garagem cobertas, sendo uma vaga de garagem do tipo 
dupla sucessiva, onde a segunda vaga de garagem é confinada pela primeira vaga de garagem, 
mais uma vaga de garagem do tipo independente de nºs (134,135,204), podendo ser localizadas 
nos pavimentos subsolo nível 1 e/ou subsolo nível 2 da edificação. Mat. 121.325 no Registro Geral 
do 2º Oficio de Registro de Imóveis (Zona Norte) da Comarca desta Capital.

VALOR TOTAL DO BEM:R$ 1.005.696,00 (um milhão,cinco milseiscentos e noventa e seis reais).
VALOR DA DÍVIDA E DESPESASR$ 1.206.468,34 (um milhão duzentos e seis mil quatrocentos 

e sessenta e oito reais e trinca e quatro centavos).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Advertências especiais): 
1) O valor do lance deverá ser pago da seguinte forma:  50%no ato, o restante poderá ser pago 

em até 24 (vinte e quatro) meses, corrigidos pelo IPCA + 1% a.m. e sucessivamente. 
2) A comissão do Leiloeiro Oficial, paga à vista, será de 3% (três) por cento sobre o valor da 

arrematação, e correrá por conta do arrematante (art. 24 do Decreto nº Lei nº 21.981/32). 
3) Eventuais ônus existentes sobre o bem levado a Leilão deverão ser verificados pelos interes-

sados junto aos órgãos competentes. 
4) Será de inteira responsabilidade do arrematante o pagamento das despesas relativas à 

escritura de compra e venda e respectivo registro, ITBI e demais encargos. 
Condições Gerais: 
O(s) referido(s) imóvel(is) será(ão) arrematado(s) nas condições e estado de conservação 

em que se encontra(m). As medidas e confrontações constantes no presente edital deverão ser 
consideradas meramente enunciativas. Para todos os efeitos, considera-se a venda realizada 
por intermédio dos leilões previstos neste edital como sendo “ad corpus”, não cabendo qualquer 
reclamação posterior em relação a medidas, confrontações e demais peculiaridades do imóvel, 
cabendo aos interessados vistoriarem o(s) bem(ns) antes de ofertarem lances no leilão, inclusive no 
que se refere às edificações existentes no local. O(s) imóvel(is) ocupado(s), caberá ao arrematante 
promover as medidas (extrajudiciais e/ou judiciais –nos termos da Lei 9.514/97), bem como arcar 
com as custas e despesas para a desocupação do(s) bem(ns). Cabe aos interessados verificar, 
junto ao Município e demais órgãos competentes, eventuais restrições quanto ao uso do imóvel 
levado à leilão, inclusive, mas não somente, restrições ambientais. O arrematante não poderá alegar, 
sob qualquer forma ou pretexto, o desconhecimento das condições do presente Edital de Leilão.

Intimação: Por intermédio do presente edital, ficam devidamente intimados, da data, local e 
condições dos leilões, osDevedores/Fiduciantes:Srª DAYANE CABRAL DOS REIS GAIÃO, CPF nº 
034.814.834-81, e seu esposo Srº FLÁVIO DE MELO GAIÃO, CPF: 928.462.384-72, não podendo 
ser alegado desconhecimento. 

Informações: Com o Leiloeiro Oficial, por intermédio do e-mail marcotulio@marcotulioleiloes.
com.br, site www.marcotulioleiloes.com.br ou pelo telefone (83) 98787-8175. 

João Pessoa-PB, 12 de abril de 2021.
ALLIANCE PLAZA CONSTRUÇÕES SPE LTDA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REFORMA ESTATUTÁRIA
O Presidente da ASPEMI/PB, conforme lhes compete no seu Estatuto, inscrita no CNPJ: 

13.472.846/0001-76, convoca uma assembleia Geral Extraordinária para alteração Estatutária, 
para ser realizado em 28 de abril de 2021, na sede, localizada a Av. Gouveia Nóbrega, n. 32 Sala 
B, Roger, nesta Capital, as 9:00 horas em primeira convocação e em segunda convocação às 
9:30 horas com qualquer número de associado. Ponto de Pauta: 01). Será realizada a proposta de 
modificação do Estatuto do Capitulo I ao Capitulo VII. 

Francisco de Assis Pereira
Presidente da ASPEMI/PB

COMPANHIA AGROPECUÁRIA CARNAUBINHA – CNPJ. 09.141.771/0001-73 ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE 1ª. CONVOCAÇAO – Ficam convidados os Senhores 
Acionistas para se reunirem em sua Sede Social, no Parque Solon de Lucena, 671, Bairro Centro, 
CEP. 58013-131, João Pessoa, Estado da Paraíba, às 10:00 Horas do dia 26 de abril de 2021, a fim 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: - 1º. Eleição da Diretória para o triênio 2021 / 2024; 
2º. Outros assuntos de interesse social. Cacimba de Dentro – PB, 13 de abril de 2021 – Leônidas 
Bezerra Cavalcanti Targino Maranhão, Diretor Presidente.

OLHO D’AGUA AGROPECUÁRIA S/A - ODASA – CNPJ. 08.780.843/0001-60  ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA  – EDITAL DE 1ª. CONVOCAÇAO – Ficam convidados os Senhores 
Acionistas para se reunirem  em  sua Sede Social, na  Fazenda Jurity, s/n, Zona Rural, Município 
de Cacimba de Dentro, Estado da  Paraíba, às  10:00 Horas do dia  26 de Abril  de  2021, a  fim de 
deliberarem sobre  a  seguinte ordem  do dia: - 1º. Eleição da Diretória para o triênio 2021 / 2024; 
2º. Outros assuntos de interesse social. Cacimba de Dentro – PB, 13 de abril de 2021 – Leônidas 
Bezerra Cavalcanti Targino Maranhão, Diretor Presidente.

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – SUDEMA
EDITAL

A Secretaria de Infraestrutura dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente do Governo do Estado 
da Paraíba, por meio da Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA torna 
público que recebeu da VIA LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  o Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA) e o Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA) referente ao Centro de Tratamento 
de Resíduos – CTR (Aterro Sanitário de São José do Bonfim), a ser implantado no município de 
São José do Bonfim, Estado da Paraíba, referente ao Processo SUDEMA N° 2020-010841/TEC/
LI-7648. A SUDEMA esclarece que os estudos apresentados são passíveis de alteração, uma vez 
que ainda encontram-se em análise na Comissão de EIA/RIMA.O Relatório de Impacto sobre o Meio 
Ambiente (RIMA) encontra-se disponível para consulta na sede da SUDEMA em João Pessoa, no 
sítio: www.sudema.pb.gov,br,na Sede da Prefeitura de São José do Bonfim e Municípios circunvi-
zinhos, em cumprimento à Portaria SUDEMA/DS n° 073/2012que estabelece a obrigatoriedade de 
realização de Audiência Pública.

João Pessoa, 12/04/2021.
MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

Superintendente da SUDEMA

COOPERATIVA DE PRODUCAO DA ZONA DA MATA NORTE DA PARAIBA - COOPENORTE
CNPJ: 07.805.882/0001-01 NIRE 25400007623

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Israel Bezerra de Lima Filho Presidente da COOPERATIVA DE PRODUCAO DA ZONA DA 
MATA NORTE DA PARAIBA - COOPENORTE, inscrita no CNPJ: 07.805.882/0001-01 no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, em condições de votar, para 
se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 24 de abril de 2021, em sua 
sede social, na Rua Adelaide Chaves de Araújo, sn, centro, município de Sapé, Estado da Paraíba, 
às 8:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados,  em primeira convocação; às 
9:00 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; e em 
terceira e última convocação as 10:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, 
para deliberar sobre os seguintes assuntos: 

1. Complementação de cargos Vagos do Conselho de Administração
2. Outros assuntos de interesse social.

Sapé – PB, 13 de abril de 2021.
 Israel Bezerra de Lima Filho 

Presidente

COMARCA DA CAPITAL. 9ª VARA CÍVEL. 
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. 
AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROCESSO PJe 
0002069-37.2014.8.15.2001. O MM. Juiz de 
Direito da vara supra, em virtude da lei, etc. 
FAZ SABER : que tramita perante este Juízo 
os autos acima ajuizada pelo EXEQUENTE:  
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A , 
EM FACE DE: EXECUTADO: LUCIA HELENA 
HONORIO DOMINGUES, CPF: 110.322.864-
15, por se encontrar este último em local 
incerto e não sabido, ficando o mesmo 
CITADO para o pagamento da dívida em até 
03 dias, em consonância com os artigos 829, 
CPC/2015 na importância de R 103.611,17, 
bem como acrescido dos acessórios vencidos 
e vincendos, multa legal, custas e honorários 
advocatícios, sob pena de penhora de bens 
(art.830, NCPC/2015), devendo o executado 
apresentar a sua defesa no prazo legal. Não 
embargada apresente ação, presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
pelo autor. Fica advertido, desde já, que será 
nomeado curador especial em caso de reve-
lia. No caso de pagamento integral, no prazo 
fixado, os honorários advocatícios serão re-
duzidos à metade (art. 827, parág.1º, NCPC). 
O prazo para embargar a execução será de 
15 dias, a contar do presente edital. No prazo 
para embargos, reconhecendo o crédito e 
comprovando o depósito de 30, inclusive 
custas e honorários advocatícios, poderá o 
executado requerer que seja admitido a pagar 
o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1  
ao mês (art. 915, CPC/2015). Para que não 
se alegue ignorância, é expedido o presente 
edital, indo publicado na forma da lei art. 257 
e ss. do CPC/ 2015, sera nomeado curador 
especial em caso de revelia. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade de João Pes-
soa/PB. 8 de abril de 2021. Adriana Barreto 
Lossio de Souza, Juíza de Direito. Para que 
a notícia chegue ao conhecimento de todos, 
é expedido o presente edital, indo publicado 
na forma da lei. Eu Rosangela Holanda de 
Araújo, Técnico Judiciário, o digitei e assino. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
RURAIS DE MARIZÓPOLIS - PB

Rua: João Vicente de Almeida, S/N – 
Marizópolis – PB. CEP: 58.819-000 

CNPJ: 03.483.259/0001-29
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Marizópolis – PB, 
no dia 28 de maio de 2021, no período das 
08:00h as 15:00h, na Rua João Vicente de 
Almeida, S/N – Marizópolis - PB para com-
posição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e 
Delegados (as) Representantes, Titulares 
e Suplentes, no Conselho da Federação 
dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 
Agricultoras Familiares do Estado da Pa-
raíba - FETAG-PB a quem está filiada este 
Sindicato, devendo o registro de chapas ser 
apresentado à Secretaria da Entidade, no 
horário 08:00 as 12:00h, no período de 15 
(QUINZE) dias a contar da publicação deste 
Aviso em Jornal. O Edital de Convocação 
encontra-se afixado na Sede do Sindicato, 
na Câmara de Vereadores e no Centro de 
Geração de Renda deste Município. Marizó-
polis - PB, 13 de abril de 2021.

Sandra Maria
Presidente da Junta Governativa

COMARCA DA CAPITAL. 9ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. AÇÃO 
DE EXECUÇÃO. PROCESSO PJe 0020857-17.2005.8.15.2001. O MM. Juiz de Direito da vara 
supra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER : que tramita perante este Juízo os autos acima ajuizada 
pelo EXEQUENTE:  BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA , EM FACE DE: EXECUTADO: 
ARC D ANJOUR RESTAURANTE LTDA, GLERISTON GUEDES CAVALCANTI, SONIA MARIA 
BORGES GUEDES, WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA. Por se encontrarem em local incerto e 
não sabido, ficando CITADO os intervenientes hipotecantes, GLEDSON GUEDES CAVALCANTI 
CPF 008.833.284-53 e MARIA MARGARIDA GUEDES CAVALCANTI CPF 437.097;614- 68 para 
que tomem ciência da presente ação. Para que não se alegue ignorância, é expedido o presente 
edital, indo publicado na forma da lei art. 257 e ss. do CPC/2015. Cumpra-se. Dado e passado 
nesta cidade de João Pessoa/PB. 26 de Março de 2021. Adriana Barreto Lossio de Souza, Juíza 
de Direito. Eu Rosângela Holanda de Araújo, Técnica Judiciária, o digitei e assino. 

NEWTON E ANNELINE CONSTRUTORA LTDA – ME, torna público que recebeu daSEMAN-
-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE A LICENÇALI,nº 030/2021,para construção Residencial 
Multifamiliar, situado na Rua,Func. Severina Flor da Silva, ST-52, QD-128, LT-0251, Mangabeira, 
como também a LI nº 031/2021 para construção Residencial Multifamiliar, situada na Rua Pedro 
Monteval de Brito, ST-52, QD-129, LT-0372,Mangabeira, João Pessoa – PB.

A CONSTRUTORA E INCORPORADORA VASCONCELOS DE SOUSA LTDA, SOB O CNPJ: 
36.095.003/0001-01, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A SEMAM (SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE DE JOÃO PESSOA) A LICENÇA PREVIA E DE INSTALAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO 
DE UM RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM (4 APARTAMENTOS), LOCALIZAD0 NA ALCIDES 
RIBEIRO DA SILVA (LOT PRQ SOL), S/N GRAMAME ST56 QD082 LT0085 JOÃO PESSOA PB, 
CEP 58067-073.
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