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Segundo a secretária da Mulher e da Diversidade, Lídia Moura, aproximadamente 780 mil pessoas serão beneficiadas com a distribuição de absorventes e coletores. Página 6

PB dá início ao Programa Dignidade Menstrual
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De volta aos palcos Sinfônica da Paraíba e a Orquestra Jovem selecionam 
músicos e estudantes para a retomada das apresentações no próximo ano. Página 12

EconomiaCultura
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Combustível Procon da capital realiza operação e cobra notas fiscais 
de postos para comprovar redução no preço da gasolina. Página 17

Estado confirma circulação 
comunitária da Influenza A
Casos registrados até agora foram na forma leve e se 
concentraram na capital paraibana. Página 3

Colunas
Quando meu pai e minha mãe morreram, 

levaram com eles toda a inocência da infância, a que 
ainda restava, reunida em torno da árvore 

invariável que minha mãe armava  Página 10
Vitória Lima
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Geral

Brasil

Paraibana é ouro no salto 
ornamental em Abu Dhabi
Luana Lira participou das Olimpíadas de Tóquio e agora 
representou o Brasil no Festival Aquático da Fina. Página 21

Missas e cultos Igrejas católicas e evangélicas 
iniciam programação de celebrações natalinas. Página 5

Paraíba
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Convênio Governador João Azevêdo assegura obras 
de ginásio e biblioteca no município de Picuí. Página 13

Políticas

Esportes

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

----

22.215.856

275.466.533

----

617.873

5.361.332

CASOS VACINAS APLICADAS

----

325.593.485

8.471.850.118
Em busca de um lar Centro de Zoonoses de João 
Pessoa terá Natal dos Animais para estimular adoção. Página 8
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Uma questão holística: filosoficamente 
cantando, escrevendo e falando, Gilberto Gil 

continua como o que há de único e permanente 
na filosofia  Página 12

Carlos Aranha

Mais um motoboy morre após 
acidente no Retão de Manaíra
Igor Caetano foi atingido por um veículo no mesmo cruzamento 
onde há três meses morreu Kelton Marques. Página 7

Relógio monitora saúde de 
idosos no Cidade Madura
Dispositivo digital inteligente financiado pela Fapesq 
capta informações do paciente 24 horas por dia. Página 3

PF não indicia suspeito de 
ameaça a diretores da Anvisa
Polícia identificou o autor do e-mail e agora cabe ao 
Ministério Público denunciar o investigado. Página 15

Polícias apreenderam 
mais de 4,6 toneladas 
de drogas em 2021
Ações de repressão ao tráfico das Forças de Segurança da Paraíba resultaram em um aumento 
de 62% no volume de entorpecentes retirados das ruas nos últimos 12 meses. Página 7
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Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker
(*) Devido a instabilidade nos sistemas do Ministério da Saúde, não foram divulgadas informações sobre casos, nem vacinação.
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As sucessivas ações e declarações do Governo do Estado são 
provas incontestes do interesse da gestão estadual, no sentido 
de atender, dentro dos limites da lei e da economia, tanto 
as reivindicações salariais como as demandas relacionadas 
à promoção e capacitação das diversas categorias de 
profissionais da segurança pública. Procurar fazer sempre o 
melhor é a meta.

O acerto das políticas públicas, no âmbito da segurança 
estadual, pode ser comprovado com os destaques nacionais 
obtidos pela Paraíba, como a redução dos índices de violência. 
No programa “Conversa com o Governador”, transmitido pela 
Rádio Tabajara, na segunda-feira (20), foram relembradas 
algumas das principais conquistas nessa área.  

Houve, por exemplo, até novembro, uma redução de 21% 
nos índices de homicídios em todo o estado e uma queda de 
11% dos feminicídios. Foram computadas 9,1 mil operações 
de prevenção e repressão qualificadas e 17 mil prisões. Além 
disso, o saldo de vidas salvas pelos bombeiros somente em 
acidentes de trânsito superou a casa dos 4 mil.

Infelizmente, há quem prefira misturar política com 
politicagem, com ênfase na segunda conduta, e interpretar a 
realidade dos fatos de acordo com seus interesses pessoais. 
Para isso, não se importa em deturpar a letra da lei, na 
tentativa de vender gato por lebre. Ocorre que a mentira 
continua de pernas curtas e a verdade sempre a alcança e 
ultrapassa.

Veja-se o caso da Lei 13.954/2019, aprovada pelo Congresso 
Nacional, que reestrutura a carreira militar e dispõe sobre o 
Sistema de Proteção Social dos Militares. A legislação estadual, 
por determinação constitucional, ajustou-se à federal, no 
entanto, sem subtrair direitos dos militares da ativa, cujas 
promoções, por exemplo, estão asseguradas.

O Governo do Estado reiterou sua disposição de manter 
aberto o diálogo com os profissionais da segurança pública, 
e já se predispôs a discutir mais uma vez as bases para um 
reajuste salarial no próximo ano. Com isso, firma-se na busca 
de “alternativas legais para diminuir a distância que foi 
estabelecida entre a remuneração de ativos e inativos”. 

Interesse maior Sinais de anjos
Anjos existem. Eu vejo os seus sinais. 

Aliás, em muitos momentos ao longo da 
vida eu os vi. Eles já me indicaram que exis-
tem através de plaquinhas, comida, gestos, 
sorrisos. Também consigo ouvi-los, vê-los 
e tocá-los. Acredito que todos conseguem. 
Anjos que voam em ideias ou com suas asi-
nhas, geralmente andam com as próprias 
pernas. E estão em todos os lugares, até 
onde acreditamos serem os menos indica-
dos para encontrarmos... anjos.

Recentemente vi sinais de anjos na 
Praia do Cabo Branco. Eles espalharam 
plaquinhas com palavras de afeto, posi-
tivas e incentivando as pessoas a serem 
mais educadas e preservarem as praias. Na 
prática, não sujarem o 
lugar. “Educar não é cor-
tar asas, é sim orientar 
o voo”, “Cuidado com a 
tristeza, ela é um vício”, 
eram alguns dos dizeres 
dos anjos em plaquinhas 
de madeira afixadas em 
coqueiros ou fincadas na 
areia. E até Einstein sur-
giu com “A persistência 
é o caminho do êxito”. Eles anunciavam a 
própria existência com o nome “Projeto 
Anjos das Praias Limpas”. Só poderia exis-
tir anjos por trás de tal iniciativa. 

Mas os anjos não vivem só de praia. 
Um anjo em forma de princesa me ensinou 
a ser pai. 

Anjos  já me deram carona mais de 
uma vez na hora mais agoniada. E deram 
conselhos, sorrisos, abraços, palavras de 
incentivo no momento exato, sim, eles 
estenderam a mão. Por vezes, foi só a fala, 
uma frase, um olhar. Foi um anjo que insis-
tiu para que eu fizesse um exame de rotina 
que certamente salvou a minha vida. E 
foram mãos de anjo que me apoiaram e 
operaram em seguida. 

Foi um anjo que perguntou o que esta-
va acontecendo quando tudo num trabalho 

antigo parecia precipício e que mostrou 
o melhor caminho, seguidamente. Que 
ele agiu várias vezes para me ajudar, por 
vezes sem eu saber. Sim, outros anjos que 
me defenderam sem procuração quando 
eu era questionado. 

Anjos existem. Eu vi um aparecer do 
nada para montar a barraca de camping 
quando eu olhava para as peças do que-
bra-cabeça com uma grande interrogação 
estampada na cara (e sem internet para ter 
um tutorial rápido). Ou montava a barraca 
ou dormia ao relento. Tudo bem que a lua 
era cheia e o cenário bonito, porém... 

Certamente foi um anjo que me apa-
receu no meio da escuridão em uma noi-

te e ajudou a empurrar 
o carro como se fosse 
uma pena por uns 150 
metros até o posto de 
gasolina e que sumiu 
tão rápido quanto sur-
giu. Um mesmo anjo se 
voluntariou e ajudou a 
trocar o pneu furado do 
carro no meio do calor 
infernal em duas opor-

tunidades. E foi um anjo que apareceu para 
me ajudar quando me envolvi em acidentes 
de trânsito.

Um anjo foi quem me levou a um hospi-
tal após eu sofrer um acidente bem curioso 
quando ainda eu era menino e estudava 
no Externato Santa Doroteia. Consegui 
prender um passarinho no zíper da calça. 
Foi uma voada minha, mas havia um anjo 
voando por perto para me socorrer.  

Anjos existem. Eles surgem a todo 
momento. Pode ser no Natal, até no meio 
do Carnaval. E muitas vezes são anônimos, 
outras têm nomes. O importante é que eles 
existem e na hora exata estão ali ao nosso 
lado. Eis alguns com que me deparei: Toi-
nho Hilberto, Ortilo, Nara, Marcelo, Nelma, 
Valmir, Carla, Rachel, Laísa... Desculpem-
me os anjos cujos nomes esqueci...  

Estrela-guia
Dr. Carneiro Arnaud envia-me o 

último relatório de gestão do Hospi-
tal Laureano. Começo a folhear, dete-
nho-me nos seus recursos humanos, 
as lembranças correndo de imediato 
para pessoas que ajudam e ajudaram 
na grandeza da instituição. Um nome 
puxando outro, Efigênio, Carneiro, Ra-
minho, João Batista Simões, Batista 
Ramos, Julet, minha amiga Letinha, 
não esquecendo a mulher de sociedade 
que irradiava o clima de campanha que 
ainda hoje sustenta o hospital. Falo de 
Zélia Henriques.

Mesmo que a cidade trocasse de 
gerações, ela continuou presença hu-
mana que nunca se desfez. Por mais 
que os serviços do Laureano prosperem 
em ciência e atendimento, 
avultem em pessoal, em 
mim nunca apaga a vee-
mência como vi D. Zélia 
cobrar do governador João 
Agripino, portas adentro, 
um equipamento que fal-
tava ao hospital. Da gran-
de senhora, chamando as 
redações do jornal e do 
rádio para fazer eco às campanhas hu-
manitárias que liderava. Testemunhei 
a audácia no trato de um governo forte 
em tempos autoritários. 

“Eu sou uma Dantas”, passou-me 
da vez que lhe fiz um reparo. Com toda 
força dos seus olhos e o timbre quente 
da voz sufocando meu reparo. E em 
tom forte, noutro plano e ocasião - o 
da amizade solidária -  desafiou-me a 
levantar os ombros e não baixar a cabe-
ça numa hora em que muitos se recusa-
vam a acolher a minha mão de obra. Eu 
estava proscrito e ela ia à minha casa 
levar a força que a família precisava. E 
me abraçou feliz, anos depois, quando 
me viu subir em palco armado para 

figurações que não estavam em nossos 
cálculos. Ela dava expressão caloro-
sa ao que Herbert, o marido, deixava 
transparecer com discrição e bonomia.

Ah, amiga Zélia, quão sólido é o seu 
edifício, mesmo que sejam poucos, hoje, 
os que o avistem. E, no entanto, a faina 
e a cidade, havia muito, nos deixara 
afastados. Os meninos e as meninas, já 
grisalhos, é que me davam notícia.  

 Volto a reler, com saudade, os 
últimos escritos do nosso comum ir-
mão-poeta Crispim e ele fala de uma 
imensidão de faixas negras a imprimir 
luto nos caminhos crepusculares da 
antiga fraternidade. A Avenida Edson 
Ramalho é uma dessas faixas, rouban-
do a terra grudada na pele dos nossos 

pés, cobrindo as trilhas 
que levavam ao sossego 
aconchegante do vosso 
retiro.

Uma noite saí rom-
pendo a areia e as urtigas 
do que veio chamar-se Ma-
naíra para me remir da 
ausculta mansa e de san-
ta eficácia do dr. Herbert 

Henriques. A menina febril nos braços 
de minha mulher. E a casa de festas, de 
doces e  belos risos de Natal, linda de cal 
e de alma,   não se furtando em servir 
de posto de emergência. Era uma das 
sólidas vivendas que fundaram a rua, 
o bairro,  desbravando a restinga. Tudo 
deserto por perto, tudo muito humano 
por dentro. A cinta de asfalto que veio 
constranger o coração de Crispim ainda 
não havia passado pela casa de D. Zélia. 
Essa casa é que dava referência à rua, 
um nome com mais clima de prestígio 
e alvíssaras que o longo cordão conste-
lado de grifes e placas de hoje. Muitas 
de grafias alienígenas, envergonhadas 
da própria língua, despersonalizadas.

 Anjos existem. Eles 
surgem a todo momento. 
Pode ser no Natal, até no 

meio do Carnaval. E muitas 
vezes são anônimos, outras 

têm nomes.    

 Eu estava 
proscrito e ela ia à 
minha casa levar a 
força que a família 

precisava   

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

Esperando por cuidados

Fotolegenda
Foto: Ortilo Antônio
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Estado teve 17 casos notificados da doença, dos quais 13 foram confirmados para Influenza A com subtipagem para H3
A Secretaria de Estado da 

Saúde (SES) confirmou, ontem, 
a circulação comunitária do ví-
rus Influenza A. O agravo é uma 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG), na qual a pessoa 
pode apresentar febre, tosse, 
coriza e obstrução nasal. A Pa-
raíba teve 17 casos notificados 
para a doença, dos quais 13 fo-
ram confirmados para Influen-
za A com subtipagem para H3.

Os casos registrados no 
estado foram na forma leve do 
agravo e se concentraram na 
capital paraibana. Dos 17 casos 
de síndrome gripal por Influen-
za A identificados, um possui 
histórico de viagem para locais 
em surto (Rio de Janeiro) e dois 
casos são pessoas que tiveram 
contato com pessoas sintomá-
ticas que viajaram e não fize-
ram o exame. Já os demais ca-
sos não possuem histórico de 
viagem, caracterizando a trans-
missão comunitária da doença.

 O perfil de casos é de 12 
pessoas do sexo masculino 
e cinco do sexo feminino, os 
quais estão divididos nas se-
guintes faixas etárias:  20 a 29 
anos (6); 18 anos (1); 30 a 39 
anos (4); 40 a 49 anos (4) e 
de 60 a 69 anos (2). De acor-

do com o secretário de Saúde 
do Estado, Geraldo Medeiros, 
este é o momento de reforçar 
a vigilância sobre as síndromes 
gripais.

“Mesmo não tendo o au-
mento de casos hospitalizados, 
o cenário remete à necessidade 
de fortalecimento da assistên-
cia para os casos que têm maior 
vulnerabilidade para agra-
vamento do quadro clínico. 
Neste momento é importante 
que todos os casos graves de 
SRAG sejam testados para Co-
vid-19 e, se negativarem, as 
amostras devem ser testadas 
no Lacen/PB para demais ví-
rus respiratórios”, enfatiza o 
secretário.

A Secretaria de Estado 
da Saúde da Paraíba reforça a 
orientação do fortalecimento 
das medidas não farmacológi-
cas, como o distanciamento fí-
sico, o uso de máscaras, a higie-
ne das mãos e as boas práticas 
de etiqueta respiratória. Todas 
essas medidas são comprova-
damente eficazes para contro-
lar diversas doenças, inclusive 
a Covid-19 e a Influenza, sendo 
primordiais para a redução da 
transmissão do vírus e a prote-
ção coletiva.

Paraíba confirma circulação 
comunitária do vírus Influenza 

“Considero um exagero, um va-
lor extremamente alto”, opinou 
João Azevêdo sobre os R$ 5,7 
bilhões que serão destinados 
ao fundo eleitoral, em 2022. 
“Pela situação do Brasil, com 
mais de 14 milhões de desem-
pregados, achei um equívoco o 
Congresso derrubar esse veto” 
– a proposta havia sido vetada 
pelo governo, mas os parla-
mentares a mantiveram.   

“Achei um equívoco” 
Na hipótese de decidir sair do 
Cidadania, João Azevêdo já tem 
convites formalizados. Pergun-
tou-se ao governador se PSB, 
PSD e MDB estariam nessa lista: 
“Dois deles, sim”, respondeu, in-
formando que os presidentes das 
legendas fizeram contato. Mas 
afirmou: “Só sairia do Cidadania 
se o partido fosse para um de-
terminado tipo de apoio que não 
me interessasse”.  

Formada a federação, quem coman-
dará os partidos envolvidos nos es-
tados, por período de quatro anos? 
Essa é uma pergunta recorrente dos 
agentes políticos. Existiria um pré-a-
cordo entre o Cidadania e o PSDB 
estabelecendo o seguinte: onde uma 
das legendas tiver o governador, será 
ele quem coordenará a federação. No 
caso, na Paraíba, seria João Azevêdo.   

questão de hierArquiA 

GovernAdor sobre possível AliAnçA nAcionAl entre o 
cidAdAniA e o psdb: “sAirei eu ou sAirão os outros” 

recebeu dois convites  

Desde novembro que as tratativas do Cidadania com o PSDB se intensificaram para a formação de 
uma possível federação partidária. Há seis dias, o presidente do primeiro, Roberto Freire, declarou 
que até o dia 15 de janeiro enviará uma resposta oficial ao PSDB sobre essa possibilidade – mas 
ressalte-se que tanto Freire quanto Bruno Araújo, presidente do PSDB, aprovam essa aliança, que 
se estenderia até 2026. Em alguns estados, a junção dos dois partidos encontra empecilhos. No 
Distrito Federal também. Lá, o Cidadania projeta lançar a senadora Leila Barros como candidata ao 
governo, e o PSDB, por sua vez, já tem pré-candidato: o senador Izalci Lucas. Na Paraíba, será pre-

ciso resolver um impasse. O PSDB faz oposição ao governador João Azevêdo e já lançou 
um pré-candidato a governador: Pedro Cunha Lima. Por aqui, como água e óleo, essas 
legendas não se misturam. O governador foi provocado a falar, numa emissora de rá-
dio, sobre a costura, pelas cúpulas partidárias, dessa aliança. “A federação é discutida 

na executiva nacional. Caso se confirme, precisamos saber qual será o partido e 
definir, claramente, como isso funcionará em nível estadual. Logicamente, em 

sendo o PSDB, sairei eu ou sairão os outros. Numa federação não pode ter 
duas candidaturas [a governador]”, disse. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“Estamos construindo isso, queremos que o 
PSD esteja na nossa aliança”, afirmou o go-
vernador João Azevêdo, ao responder se con-
tinuam em curso as tratativas com Romero Ro-
drigues, presidente estadual do PSD, para esta 
finalidade. O gestor estadual reafirmou que já 
ocorreram conversas por telefone com o ex- 
prefeito de Campina Grande.   

“queremos que o psd 
estejA nA nossA AliAnçA” 

veto AntecipAdo  

já foi convidAdo  

A Câmara Municipal de João Pessoa apro-
vou projeto de lei, do vereador Carlão (Pa-
triota), que proíbe a exigência do passaporte 
da vacinação na capital – a proposta se cho-
ca com lei estadual que determina a obriga-
toriedade de apresentação do documento. 
O prefeito Cícero Lucena (PP) já antecipou 
que vetará o projeto.    

Presidente do MDB em João Pessoa, Mikika Leitão 
revela que convidou o seu filho, o deputado estadu-
al Felipe Leitão (Avante), para ingressar no partido – 
“Inclusive, ele conversou com o senador [Veneziano] 
sobre isso”, afirmou. Deputados poderão trocar de 
partido no período da janela partidária, entre 3 de 
março e 1º de abril.  
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No Cidade Madura

Relógio digital inteligente realiza o 
monitoramento da saúde de idosos

A Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Huma-
no (Sedh) e o Núcleo de Tec-
nologias Estratégicas em 
Saúde (Nutes), da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), apresentaram, na 
segunda-feira (20), o pro-
jeto “Acompanhamento da 
saúde do idoso por meio 
de dispositivos vestíveis”, 
voltado para a melhoria da 
qualidade de vida das pes-
soas idosas moradoras dos 
residenciais do programa 
Cidade Madura.

A pessoa idosa fará 
uso de um relógio digital 
inteligente integrado a um 
sistema de monitoramen-
to remoto que capta infor-

mações do paciente 24h 
por dia. O serviço auxilia 
na avaliação continuada e 
oferece dados cruciais que 
ajudarão na tomada de de-
cisão sobre atendimentos 
em saúde.

O projeto aprovado no 
Edital Universal e finan-
ciado com recursos da 
Fundação de Apoio à Pes-
quisa do Estado da Paraíba 
(Fapesq-PB) será desen-
volvido, inicialmente, no 
residencial do programa 
Cidade Madura no muni-
cípio de Campina Grande, 
a partir da segunda quin-
zena de janeiro de 2022, 
com previsão de expansão 
para os demais residen-

ciais do Estado. O projeto 
foi apresentado na ocasião 
da confraternização dos 
residentes com a equipe 
do programa, em Campi-
na Grande. O secretário 
de Estado do Desenvolvi-
mento Humano, Tibério 
Limeira, destacou que “o 
Programa Cidade Madu-
ra já é modelo de equipa-
mento público estadual, 
sendo destaque em âmbito 
nacional, estando em con-
sonância com o Estatuto 
do Idoso e com a Política 
Estadual da Pessoa Idosa.

Essa parceria com a 
Universidade Estadual da 
Paraíba só vem a somar e 
engrandecer o nosso pro-

grama, tornando-o ainda 
mais diferenciado e único 
no Brasil”, enfatiza.

O professor Paulo 
Eduardo Barbosa, da UEPB, 
explica que com o projeto 
pretende acompanhar de 
forma mais próxima al-
guns indicadores de saú-
de e de funcionalidade das 
pessoas idosas. “Sabemos 
que o condomínio Cidade 
Madura abriga idosos com 
diferentes perfis e neces-
sidades. O nosso sistema 
de monitoramento remoto 
pode ser muito útil na pre-
dição de fatores que podem 
colocar em risco a saúde e 
integridade física desses 
idosos”, completa.

Habitar uma moradia 
segura e digna passou a ser 
uma realidade para 192 fa-
mílias que vivem em João 
Pessoa. São cerca de 800 pes-
soas beneficiadas com um 
apartamento no Residencial 
Vista Alegre V, em Gramame, 
entregue pelo prefeito Cícero 
Lucena e pelo ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, ontem.

“É muito importante 
esta parceria com o Governo 
Federal para fazer com que 
as ações cheguem na pon-
ta e atendam a quem mais 
precisa. Aqui já entregamos 

uma escola, virá uma creche 
e uma unidade de saúde para 
que possamos garantir mui-
to mais que a moradia, mas 
todo o amparo do poder pú-
blico para uma vida digna”, 
disse Cícero Lucena.

O ministro Rogério Ma-
rinho lembrou que as obras 
começaram em 2013, mas 
acabaram não tendo conti-
nuidade. “A orientação que 
recebemos foi retomar obras 
paradas em todo o país e 
para nós é uma alegria com-
partilhar este momento com 
cada um que está recebendo 
sua casa”, afirmou.

Ministro e prefeito 
entregam residencial

Projeto aprovado no Edital Universal e financiado pela Fapesq-PB será desenvolvido, inicialmente, no residencial do programa Cidade Madura de Campina Grande

Fotos: Secom-PB



Últimas
Edição: Emmanuel Noronha      Editoração: Ednando Phillipy4  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 22 de dezembro de 2021

Fundo eleitoral será de R$ 4,9 bi, 144% mais do que o destinado às eleições de 2020; projeto prevê R$ 2 bi para reajuste da PF

O Senado iniciou ontem à 
noite a votação do Orçamento 
de 2022, logo após o parecer 
final do projeto - apresentado 
pelo relator, deputado Hugo 
Leal (PSD-RJ) - ser aprovado 
pela Câmara. Até o fechamento 
desta edição, a votação ainda 
não havia sido concluída.

Após intensas negocia-
ções, que atrasaram a votação 
do texto na Câmara, o Orça-
mento de 2022 terminou por 
estabelecer um fundo eleitoral 
de R$ 4,9 bilhões para o ano 
que vem. O recurso para o fi-
nanciamento das campanhas 
políticas em 2022 será recorde 
e 144% maior do que o valor 
destinado na eleição de 2020, 
de R$ 2 bilhões.

Também foi incluído 
no Orçamento de 2022 uma 
previsão de R$ 2 bilhões para 
reajuste salarial a policiais fe-
derais. Desse total o impacto 
nas despesas primárias do go-
verno é de R$ 1,7 bilhão.

A reestruturação das car-
reiras da segurança pública 
com aumento de remunera-
ção foi uma demanda do pre-

sidente Jair Bolsonaro (PL) 
com a disputa pelo Palácio do 
Planalto no pano de fundo, e 
representa uma derrota para 
a equipe econômica.

O Orçamento de 2022 
foi aprovado na Câmara por 
358 a 97 votos. Foram apenas 
duas abstenções. Com críti-
cas ao valor do fundo eleitoral 
e do montante reservado às 
emendas do orçamento secre-
to, esquema revelado em maio 
pelo Estadão, quatro partidos 
orientaram suas bancadas 
pela rejeição do Orçamento: 
PCdoB, PSOL, NOVO e Pode-
mos, do pré-candidato à pre-
sidência da República Sergio 
Moro. Os demais orientaram 
voto “sim”.

Auxílio Brasil
O Orçamento 2022 des-

tina R$ 89 bilhões para o pa-
gamento do Auxílio Brasil, no 
valor de R$ 400 mensais por 
família. No projeto original, 
estavam destinados R$ 34,7 
bilhões. A diferença é de R$ 
54,4 bilhões.

Para cobrir o aumento 
do Auxílio Brasil e outros gas-
tos, o Congresso aprovou as 

Câmara aprova Orçamento com 
verba recorde para campanhas

Foto: Zeca Ribeiro/ Câmara dos Deputados

João Pessoa promove, hoje, o Dia D contra Covid-19
No Dia D de vacinação 

contra a Covid-19, promo-
vido pela Prefeitura de João 
Pessoa hoje, a Secretaria 
Municipal de Saúde segue 
oferecendo a aplicação das 
três doses da vacina, inclu-
sive a D2 da Janssen, em 61 
postos espalhados pela ci-
dade. Nos ginásios, o funcio-
namento será das 8h às 12h. 
Já nas Unidades de Saúde 
da Família, das 8h às 11h e 
das 13h às 15h. Para quem 
procura os postos do tipo 
drive-thru, o atendimento 
acontece das 12h às 17h, e 
nas policlínicas das 8h às 

16h. A vacinação com a pri-
meira dose é destinada a 
adolescentes a partir de 12 
anos. A segunda dose é para 
pessoas que receberam a 
D1 da CoronaVac (Butan-
tan) há mais de 28 dias, As-
traZeneca (Fiocruz) há 90 
dias e Pfizer há 60 dias. Já a 
terceira dose é aplicada em 
quem tem mais de 18 anos, 
imunossuprimidos e tra-
balhadores de saúde. Lem-
brando que houve redução 
do tempo de espera entre 
a segunda e a terceira dose, 
que agora é de 120 dias.

Agendamento
Todos os públicos devem 

realizar o agendamento, que 
está disponível desde ontem, 
às 19h, pelo aplicativo Vacina 
João Pessoa ou site vacina.
joaopessoa.pb.gov.br.

Dúvidas
Quem tiver alguma dú-

vida pode enviar mensagem 
para um dos números de 
WhatsApp 9 8600-4815 e 9 
8699-2917, a qualquer dia 
da semana entre 8h e 17h, ou 
enviar e-mail para vacinajp@
gmail.com.

Documentação exigida
Para receber a primeira 

dose da vacina é necessário 
apresentar documento ofi-
cial com foto, Cartão SUS, CPF 
e comprovante de residência 
em João Pessoa. Já para a D2 
e D3 é necessário o cartão de 
vacinação e um documento 
pessoal com foto, além de 
comprovação documental 
para trabalhadores de saúde 
e imunossuprimidos.

No caso da terceira dose 
para os trabalhadores da saú-
de, eles devem apresentar 
um documento de identifica-
ção original com foto e docu-

mentação comprobatória de 
vínculo em estabelecimento 
de saúde de João Pessoa, que 
pode ser: carteira de traba-
lho, contracheque ou decla-
ração do estabelecimento 
de saúde. Os profissionais 
também deverão apresen-
tar a carteira do respectivo 
conselho. Vale destacar que 
a cópia da documentação 
comprobatória deverá ficar 
retida no ponto de vacinação 
para fins de controle dos ór-
gãos fiscalizadores.

A Secretaria Municipal 
de Saúde orienta que para os 
imunossuprimidos é neces-

sária a apresentação de laudo 
médico que ficará retido no lo-
cal para fins de comprovação.

Solidariedade
Os postos de vacinação 

também estão abertos para 
receber as doações de ali-
mentos não perecíveis. Após 
a arrecadação, eles serão dis-
tribuídos com instituições de 
caridade e famílias atingidas 
pelos efeitos da pandemia. 
A arrecadação e a distribui-
ção integram uma iniciativa 
conjunta da Prefeitura de 
João Pessoa e do Governo do 
Estado.

Em virtude dos feriados, Feira Móvel do 
Produtor antecipa edições do Brisamar

Em virtude das festas 
de fim de ano, a Secretaria 
de Desenvolvimento Urba-
no (Sedurb), realiza nestas 
duas últimas semanas a Fei-
ra Móvel do Produtor até 
as quintas-feiras. Com isso, 
a tradicional feira do Bri-
samar, que sempre aconte-
ce às sextas foi antecipada 
para as quintas. A medida 
visa proporcionar aos mi-
croempreendedores e pro-
dutores rurais um momento 
de recesso junto aos seus 
familiares nesta reta final do 
ano, um descanso merecido 
após o sucesso das edições 
realizadas este ano. 

Ontem, a feira estacio-
nou no Altiplano, das 14h 
às 19h, na Rua Abelardo da 
Silva Guimarães. Foi possível 
encontrar produtos agríco-
las, gastronomia, plantas 
ornamentais, entre outros 
artigos. Já amanhã, a feira 
chega à Praça Nathália Oli-
veira Wanderley, no mesmo 
horário. O mesmo acontece-
rá na última semana do mês. 
As feiras acontecerão nos 
dias 29 e 30. 

O Sindicato dos Jorna-
listas Profissionais da Pa-
raíba (Sindjorpb) realiza 
hoje uma homenagem aos 
profissionais da imprensa 
que faleceram em decor-
rência da Covid-19, no 
Estado. A solenidade será 
on-line e transmitida ao 
vivo pelo perfil oficial do 
Sindjorpb no Facebook, a 
partir das 20h. A progra-
mação será mediada pela 
jornalista Cláudia Carva-
lho e a produção ficará 
por conta de alguns dos 
diretores do sindicato e 
ainda terá a participação 
de familiares e amigos das 
vítimas da doença causa-
da pelo novo coronavírus.

Para o presidente do 
Sindjorpb Land Seixas 
esta é uma oportunidade 
para lembrar e reveren-
ciar esses profissionais 
que “eram pessoas co-
nhecidas, que trabalha-
vam conosco, que eram 
companheiros. A gente ti-
nha aquela convivência”, 

pontuou. Além disso, o 
momento se estende em 
solidariedade às famílias 
dessas vítimas. “O obje-
tivo é lembrar o nome de 
companheiros tão aguer-
ridos, pessoas que se de-
dicavam, e também mos-
trar para seus familiares 
que o Sindicato também 
sente essa dor”, destacou 
Seixas.

De acordo com dados 
recentes do Sindicato dos 
Jornalistas da Paraíba, 
o Estado contabiliza 18 
jornalistas que morreram 
por conta da Covid-19. 
A Paraíba ocupa a sexta 
posição em relação ao 
número de profissionais 
da imprensa mortos em 
decorrência do novo co-
ronavírus na comparação 
com todas as unidades 
federativas do país. Den-
tre as vítimas estão Ale-
xandre Nunes, Wellington 
Pereira, Eduardo Carnei-
ro, Adriana Braz, Gersal 
Freire, Karina Araújo, 
Humberto Lira, Otinaldo 
Lourenço, Juarez Amaral, 
Fábio Diniz, entre outros.

Pandemia: Sindjor faz 
homenagem às vítimas

Edições antecipadas da feira proporciona aos microempreendedores e produtores rurais um momento de recesso

Foto: Divulgação/ Secom-JP

“Foram mais de R$ 400 
mil comercializados este 
ano, que foi a estreia da 
Feira Móvel. Para o ano que 
vem estamos preparando 
um conjunto de ações que 
vai fortalecer ainda mais 
o trabalho dos artesãos, 
microempreendedores e 

produtores rurais da nossa 
cidade”, destacou Fábio Car-
neiro, secretário de Desen-
volvimento Urbano.

Ao longo deste ano, a Se-
durb promoveu uma série de 
capacitações e novos espa-
ços de comercialização para 
essas categorias. “Parcerias 

com a Sedest, o Sebrae, o 
programa Empreender PB, 
ajudaram a levar conhe-
cimento para esses traba-
lhadores. A gente pretende 
ampliar cada vez mais isso 
no próximo ano”, destacou 
Jaciara Medeiros, organiza-
dora do projeto.

FEira MóvEl DO 
PrODutOr 
n Dias 21 e 29: Altiplano 
– Rua Abelardo da Silva 
Guimarães – 14h às 
19h

n Dias 23 e 30: Brisamar 
– Praça Nathália 
Oliveira Wanderley – 
14h às 19h

Coronavírus

PB tem 82 internos nas 
unidades de referência 

O Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar da 
Secretaria de Saúde do 
Estado da Paraíba (SES) 
confirmou a internação 
de sete pacientes em con-
sequência da Covid-19, 
nas últimas 24h. Ao todo, 
82 pacientes estão inter-
nados nas unidades de 
referência. 

A SES informa que, 
devido à instabilidade 
nos sistemas e-SUS No-
tifica, Sivep Gripe e SI-P-
NI, não foram disponibi-
lizados os  dados para a 
atualização do boletim 
Covid-19 de ontem, fican-
do inviável a divulgação 
de dados de casos, óbi-
tos e vacinação, dispo-
nibilizando somente a 
divulgação dos números 
atualizados referentes à 

ocupação dos leitos.  

Leitos
A ocupação total de 

leitos de UTI (adulto, pe-
diátrico e obstétrico), em 
todo estado, é de 15%. 
Fazendo um recorte ape-
nas dos leitos de UTI para 
adultos na Região Metro-
politana de João Pessoa, a 
taxa de ocupação chega a 
34%. Em Campina Gran-
de estão ocupados 2% 
dos leitos de UTI adulto e 
no Sertão 20% dos leitos 
de UTI para adultos. 

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

Agência Estado

Instabilidade no e-SUS 
Notifica, Sivep Gripe e 
SI-PNI inviabiliza dados

emendas constitucionais 113 
e 114, de 2021, que limitaram 
o pagamento de precatórios, 
as dívidas judiciais reconheci-
das pelo governo, e mudaram 
o cálculo do teto de gastos. Isso 
abriu um espaço fiscal de R$ 
110 bilhões no orçamento do 
ano que vem.

Já as despesas com be-
nefícios previdenciários fo-
ram aumentadas em cerca de 
R$ 40 bilhões, em parte por 
causa do reajuste do salário 
mínimo, que deve ser de R$ 

1.210 no ano que vem. “Es-
tamos colocando para aque-
les mais necessitados mais 
de R$ 130 bilhões. É mais 
do que o orçamento discri-
cionário de investimentos”, 
calculou o relator-geral do 
Orçamento, deputado Hugo 
Leal (PSD-RJ).

Já as despesas com Saúde 
tiveram um crescimento de R$ 
15 bilhões em relação à pro-
posta original encaminhada 
pelo Poder Executivo, chegan-
do a mais de R$ 160 bilhões.

Projeto do Orçamento de 2022 foi aprovado na Câmara por 
358 votos a 97 com apenas duas abstenções
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O Programa de Dignidade Menstrual atenderá cerca de 
780 mil pessoas, entre adolescentes, mulheres e homens 
trans que receberão absorventes e coletores. Página 6 Fo
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Hoje, haverá missa na paróquia de Nossa Senhora Aparecida; na Basílica, celebração com o arcebispo ocorre sexta e sábado

O Natal, que comemora 
o nascimento de Jesus Cristo, 
só será celebrado no próximo 
sábado (25), mas as igrejas ca-
tólicas e evangélicas se organi-
zam durante toda essa sema-
na para festejar a data. Todas 
as missas seguirão a liturgia 
baseada nos ensinamentos bí-
blicos dos dias que antecedem 
a chegada do filho de Deus. Na 
maioria, os cultos protestan-
tes serão voltados para men-
sagens sobre família e o tempo 
de esperança que se remete ao 
período natalino.

Na Catedral Basílica de 
Nossa Senhora das Neves, 
no Centro de João Pessoa, as 
missas natalinas celebradas 
pelo arcebispo Dom Manuel 
Delson acontecerão na sexta-
feira (24), às 18h, e no sába-
do (25), às 9h. Às 18h, haverá 
outra missa celebrada pelo 
monsenhor Robson. 

Na paróquia de Nossa Se-
nhora Aparecida, no Valenti-
na, as missas acontecerão hoje 
e amanhã (23), às 19h, todas 

com mensagens voltadas para 
o tempo de reconexão com o 
Natal. Já as celebrações nata-
linas serão no dia 24, às 20h, 
e 25, às 19h, celebradas pelo 
padre Luiz Carlos. 

Já na Igreja de Jesus Cris-
to dos Santos dos Últimos 
Dias, as celebrações ao ani-
versário do filho de Deus, a 
reunião de Natal acontecerá 
no domingo (26), às 10h, na 
Capela Zona Sul, na Rua Antô-
nio Targino Pessoa da Silvei-
ra, no bairro Jardim Cidade 
Universitária. A celebração 
vai contar com apresentações 
de coral, dança e teatro das 
crianças e jovens membros 
da religião. 

Na Igreja Cidade Viva, do 
bairro Aeroclube, os cultos 
dessa semana serão baseados 
no período natalino, com mi-
nistrações voltadas para ‘um 
novo tempo’. Hoje, às 19h30, 
haverá a celebração ‘Quarta 
do Renovo’.

Na Primeira Igreja Batis-
ta, os cultos de Natal ocorre-
rão no dia 24, às 19h, no Es-
paço Gospel Sul, que fica na 
principal dos Bancários. Já no 

dia 25, a celebração será no 
Espaço Gospel Praia, localiza-
do na Avenida Ruy Carneiro. 
Nessas celebrações haverá 
apresentação de coral, teatro, 
do grupo de dança ‘Corpo e 
Luz’, além da participação dos 
cantores Alex Filho e Eliane 
Cavalcanti. 

Na Igreja Sal e Luz, o cul-
to em homenagem ao nasci-
mento de Jesus será no dia 26 
de dezembro, às 18h, no tem-
plo sede que fica na BR-230, 
em Cabedelo. Na Igreja Batis-
ta Farol, no bairro Pedro Gon-
dim, o culto de Natal será no 
sábado (25), às 19h30. Uma 
celebração que vai mostrar ao 
público que o nascimento de 
Jesus trouxe redenção para o 
mundo. 

Existem ainda algu-
mas igrejas evangélicas que 
não celebram nascimento 
de Jesus (o Natal), como por 
exemplo, as denominações: 
Congregação Cristã do Brasil, 
Assembleia de Deus e a Igreja 
Universal do Reino de Deus. 
Essa última, porém, realizará 
no dia 25, às 17h, o culto da 
família.

Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Igrejas realizam programação 
natalina até o próximo domingo

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 22 de dezembro de 2021     |     A UNIÃO        5Edição: Emmanuel Noronha      Editoração: Ulisses Demétrio

Com o decreto do 
ponto facultativo deter-
minado pela Prefeitura de 
João Pessoa, em virtude 
das festividades de fim de 
ano, incluindo vésperas e 
feriados de Natal e Réveil-
lon, a Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob-JP) in-
forma que ocorrerão al-
terações na operação do 
transporte público nos 
próximos dias 24, 25 e 31 
de dezembro, além de 1º 
de janeiro.

Nas sextas-feiras, 24 
e 31 de dezembro, circula-
rão as linhas de ônibus do 
quadro de sábado, ou seja, 
das 70 linhas que operam 
em dias úteis, 64 estarão 
rodando, com frota de 224 
veículos. Ressalta-se que, 
nestes dias, a Semob-JP e 

o Sindicato das Empresas 
de Transporte Coletivo 
Urbano de Passageiros 
(Sintur) decidiram man-
ter as linhas circulares 

1500 e 5100, operando 
com quadro de dias úteis, 
somando 40 viagens cada, 
iniciando às 5h e finali-
zando 00h. Assim como as 
linhas 510 (Tambaú) com 
35 viagens e 116 (Colinas 

do Sul) com 48 viagens, 
nos horários entre 5h20 e 
21h20. Já nos sábados, 25 
de dezembro e 1º de ja-
neiro, as linhas de ônibus 
circularão com quadro de 
domingo, ou seja, das 70 
linhas que rodam em dias 
úteis, 38 estarão ativas, 
com frota que inclui 89 
veículos.

Acesse o site
Para mais detalhes 

relacionados às linhas e 
horários, o órgão de mo-
bilidade urbana de João 
Pessoa solicita que os 

usuários acessem o site: 
servicos.semobjp.pb.gov.
br, cliquem na aba “trans-
porte público” e digitem o 
código ou nome da linha 
para ter acesso às infor-
mações.

Operação do transporte 
público muda nos feriados 

As alterações na 
operação do transporte 
público ocorrerão nos 

próximos dias 24, 25 e 
31 de dezembro, além 

de 1º de janeiro
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Cerca de 780 mil pessoas, entre adolescentes, mulheres e homens trans receberão gratuitamente absorventes e coletores

Governo lança Programa de 
Dignidade Menstrual na PB

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Durante a manhã de ontem 
ocorreu a solenidade de lança-
mento do Programa de Digni-
dade Menstrual, no Salão Nobre 
do Palácio da Redenção, em João 
Pessoa. Aproximadamente 780 
mil pessoas entre adolescentes, 
mulheres e homens trans serão 
beneficiadas com a distribuição 
gratuita de absorventes e cole-
tores menstruais que será ini-
ciada hoje em todo o território 
paraibano. 

Também deverão ser aten-
didas pelo programa as mulhe-
res indígenas, quilombolas e 
ciganas. De acordo com a secre-
tária da Mulher e da Diversida-
de, Lídia Moura, serão atendidas 
cerca de 780 mil mulheres e me-
ninas do Estado cuja renda per 
capita é até um salário mínimo. 
“Este programa estabelecido 
pelo governador João Azêvedo 
vai dar resposta a estas mu-
lheres que são atendidas pelos 
programas sociais. São as meni-
nas da rede estadual de ensino, 
atendidas por 
serviços como 
Casa Abrigo, 
Patrulha Maria 
da Penha, em 
situação de cár-
cere, indígenas 
e quilombolas. 
Estas mulhe-
res, meninas e 
homens trans 
tem direito a 
receber esse 
beneficio”, explicou.

Os absorventes serão itens 
contemplados nas cestas bási-
cas. Embora as cestas que estão 
sendo distribuídas atualmente 
sejam de licitações anteriores, 
as licitações que serão feitas fu-
turamente devem incluir estes 
produtos. “Vamos começar a dis-
tribuição a partir desta quarta-
feira e vai resolver o problema 
da pobreza menstrual. As cestas 
básicas distribuídas nas escolas 
para as famílias já vão ser acres-
cidas deste item para atender as 
meninas em idade escolar que 
menstruam e estão na rede es-
tadual de ensino”, afirmou Lídia 
Moura. 

No Diário Oficial do Estado 
(DOE) do dia 21, foi anunciado 
o decreto nº 42.093 de 20 de 
dezembro de 2021 que regula-
menta a Lei Estadual nº 12.048 
de 14 de setembro de 2021 e es-
tabelece o plano de execução do 
“Programa Estadual Dignidade-
Menstrual no Estado da Paraíba”. 
A medida trata da  distribuição 
de absorventes (internos/ex-
ternos) descartáveis e/ou reu-
tilizáveis, coletores menstruais 
e calcinhas absorventes para 
crianças, adolescentes, mulheres 
em idade reprodutiva e homens 
trans. 

A norma também está 
relacionada a promoção de 
campanhas de conscientização 
sobre as fases reprodutivas do 
aparelho reprodutor feminino, 
compreendendo-o como proces-
so natural no ciclo de vida. Para a 
secretária, o Governo do Estado 
fará um trabalho que vai para 
além da distribuição, mas inclui 
um processo educativo para que  
este deixe de ser um tema tabu 
entre meninas e meninos. 

O objetivo, para ela é que 
todos compre-
endam que 
este é um ciclo 
natural na vida 
da mulher e o 
que não pode 
acontecer é as 
estudantes e 
adolescentes 
interrompe-
rem sete dias 
por mês suas 
a t i v i d a d e s 

porque não tem este item de 
higiene. A proposta visa ainda 
permitir dignidade e autonomia 
para o corpo e a saúde feminina, 
pois muitas delas apelam para 
situações que podem gerar in-
fecções com usar jornais, papeis 
ou miolo de pão. 

“Muitas meninas e mulhe-
res, durante o período mens-
trual perdem o direito consti-
tucional de ir e vir. Precisamos 
deste processo de educação com 
a sociedade para que a popula-
ção possa compreender que a 
gente precisa sair da pobreza 
menstrual e estabelecer a dig-
nidade menstrual”, defendeu 
Lídia Moura. 

Produtos já começaram a ser adquiridos
O item que já está disponível e 

será distribuído agora é o absorvente, 
mas haverá uma evolução do progra-
ma para que outros produtos sejam 
incluídos como os coletores menstruais e 
calcinhas absorventes. “Vamos fazer um 
processo também para que as pessoas 
compreendam estes itens e a sustenta-
bilidade. Gradativamente, nós vamos 
caminhar para outros itens mais susten-
táveis para serem disponibilizados, mas 
o absorvente que é o mais comum, já foi 
adquirido pela Secretaria da Saúde e já 
está disponível”, ressaltou Lídia Moura. 

De acordo com  a secretária, o 
grande desejo hoje é que essa distribui-
ção seja tão comum para a população 
como já ocorre entre os preservativos 
na prevenção das DST/Aids. “Temos 
de oportunizar as mulheres este item 
para que elas tenham a sua saúde res-
guardada e ela não possam faltar ao 
trabalho, a escola e ao seu livre acesso 
a todas as coisas”, declarou.  

Saúde Pública
De acordo com o Fundo Internacio-

nal de Emergência das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef), cerca de 35% 
das meninas em idade menstrual tive-

ram algum problema de higiene nos 
dias da menstruação. Neste sentido, a 
secretária executiva de saúde, Renata 
Nóbrega, explica que o órgão ficou res-
ponsável pela organização da compra 
dos insumos, isto é, o absorvente que 
agora entra na lista de itens básicos 
para a prevenção de infecções.

“O foco da SES-PB foi a aquisição e 
junto com os demais órgãos envolvidos 
no programa, fazer a distribuição do 
absorvente. Esta é uma questão que  vai 
além da vulnerabilidade social, mas é 
problema de saúde pública”, destacou 
Renata Nóbrega.

Trabalho conjunto 
Este programa é coordenado pela 

Secretaria da Mulher e conta diretamen-
te com o trabalho conjunto da Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Huma-
no, a Secretaria de Estado da Saúde, a 
Secretaria da Educação e da Ciência e 
Tecnologia, a Secretaria da Cidadania 
e Administração Penitenciária, a Secre-
taria de Planejamento, a Secretaria da 
Fazenda, Controladoria Geral do Estado 
e a Procuradoria Geral do Estado da 
Paraíba.

“A gestão fiscal do Governo do 

Estado também participou diretamente 
da elaboração de todas as questões 
legais que precisavam ser verificadas. O 
governador determinou que houvesse 
todo um cuidado para que seja um 
projeto grandioso para que não atenda 
só uma parte das pessoas”, acrescentou 
Lídia Moura.  

A Secretaria de Desenvolvimento 
Humano, por exemplo, foi responsável 
pela definição do público alvo, para 
identificar as mulheres mais vulneráveis. 
Com isso, foi feito um recorte dentro do 
Cadastro Único para Programas Sociais 
(CadÚnico) daquelas com idades entre 
nove e 59 anos e se encontram na faixa 
de pobreza e extrema pobreza.

“Entregamos isso a coordenação 
do programa e estamos com nossas 
unidades socioassistenciais, de respon-
sabilidade do Estado como os Centro de 
Referência Especializado de Assistência 
Social (Creas) ou dos municípios que 
são os Centro de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS) a disposição para fazer 
a busca, identificar o público e encami-
nhá-lo para o serviço adequado para 
que possam receber os absorventes”, 
detalhou o secretário de desenvolvi-
mento humano, Tibério Limeira.

Foto: Evandro Pereira

Solenidade no Palácio da Redenção marcou o lançamento da iniciativa, que também vai realizar campanhas educativas sobre o ciclo reprodutivo feminino

Também deverão 
ser atendidas pelo 
programa social as 
mulheres indígenas, 

quilombolas e ciganas
no estado 

Festas natalinas

Movimentação no Terminal Rodoviário 
de João Pessoa deve aumentar em 30%
Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Mesmo com a permanên-
cia da pandemia da Covid-19, a 
vacinação em grande parte da 
população está fazendo com 
que muita gente volte a passar 
as festas natalinas e virada de 
ano com seus familiares, em 
outras cidades e estados bra-
sileiros. Diferente do período 
natalino de 2020, em que foi 
registrado a passagem de cerca 
de 65 mil passageiros, nos pró-
ximos dias deverão passar mais 
de 85 mil pessoas; um aumento 
de 30% na movimentação do 
Terminal Rodoviário Severino 
Camelo, em João Pessoa.

De acordo com o gerente 
de núcleo da empresa Soci-
cam, que é administradora da 
rodoviária, Reinado Brasil, os 

números de embarques e de-
sembarques terão um aumento 
bastante expressivo em com-
paração com o ano passado. 
Ele destaca que muito disso se 
deve a evolução da vacina em 
todo o país. “Dessa maneira a 
população sente-se mais segu-
ra para retornar com as suas 
rotinas de viagens”, diz.

Sobre os destinos mais 
procurados pelos moradores 
de João Pessoa e Região Metro-
politana, dentro da Paraíba são 
as cidades de Campina Gran-
de, Guarabira, Patos, Souza e 
Cajazeiras. Já fora do estado, 
a procura são por passagens 
para Recife-PE, Natal-RN e 
Fortaleza-CE. Já em relação 
aos cuidados de prevenção à 
Covid-19, o gerente ressalta 
que a administração do termi-
nal rodoviário recomenda que 

todas as empresas solicitem 
o cartão da vacina no ato da 
compra da passagem. “O uso da 
máscara continua sendo exigi-
do no momento da entrada ao 
terminal. Também redobramos 
os pontos de álcool e intensifi-
camos as demarcações de dis-
tanciamento, nos espaços da 
rodoviária”, ressalta Reinaldo. 

Um outro fator que tam-
bém está contribuindo para 
o aumento de passageiros 
na rodoviária de João Pessoa 
é o alto preço das passagens 
de avião. A analista judiciária 
Lencisa Machado, 34 anos, é 
um exemplo que vai viajar de 
ônibus para passar o Natal em 
família. “Eu até já tinha desisti-
do de ir passar as festas de final 
de ano em casa, porque as pas-
sagens aéreas estão absurdas 
de cara, mas aí encontrei uma 

passagem na Guanabara com 
um bom valor e viajo agora de 
noite para Petrolina-PE”.

Segundo o levantamento 
da Socicam, de 20 a 31 de de-
zembro, serão 43,8 mil embar-
ques e 41,9 mil desembarques. 
Algumas empresas de trans-
porte rodoviário deverão estar 
colocando ônibus extras para 
suprir o aumento de passagei-
ros. O gerente também orien-
ta para que todos comprem 
as passagens da ida e da volta 
com antecedência, verifiquem 
toda a documentação necessá-
ria para o embarque, inclusive 
os das crianças. “Recomenda-
mos que as pessoas cheguem 
ao terminal com no mínimo 
uma hora antes do embarque, 
para fazer a identificação de 
suas bagagens e possam viajar 
em segurança”, diz Reinaldo. 

O concurso de vídeos em 
homenagem ao centenário do 
professor Felipe Tiago Gomes 
premiou nessa segunda  (20) 
os professores e alunos da 
Rede Estadual de Ensino que 
ficaram nos três primeiros lu-
gares. As equipes receberam, 
em solenidade no Espaço 
Cultural, na capital, troféus, 
medalhas e certificados. Eles 
foram selecionados em edital 
da Fundação de Apoio à Pes-
quisa da Paraíba (FapesqPB) 
e da Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tec-
nologia (Seect) para a grava-
ção de documentários – que 
contribuirá no âmbito do Pro-
jeto de Lei 2.435/2021, Ano 
Felipe Tiago Gomes, instituído 
pela Assembleia Legislativa 
da Paraíba. 

O paraibano Felipe Tia-
go Gomes nasceu em Picuí em 
1921 e marcou a educação do 
Brasil ao criar uma instituição 
para assegurar o direito de jo-
vens pobres estudar: a Cam-
panha Nacional da Escolas da 

Comunidade (Cnec), que se 
espalhou pelo Brasil. Os docu-
mentários contam a história do 
educador ou mostram sua rele-
vância para a sociedade. Além 
dos curtas produzidos pelas 
escolas, o evento contou com o 
lançamento de O Cenecista – A 
História do Maior Criador de 
Escolas da América Latina, doc 
com direção e roteiro de Wan-
derley Filho e Valécia Estrela, 
projeto que venceu a categoria 
profissional.

Entre as produções de 
escola, o primeiro lugar ficou 
com Nas Linhas da Vida – Fe-
lipe Tiago Gomes e as Arte-
sãs da CNEC. O projeto é da 
professora Themis do Socorro 
Macedo Cavalcanti Lima e a 
equipe de alunos formada por 
Cínthia Suellen Nascimento da 
Costa, Jancira Soares da Silva 
Lima, Milene da Silva Cardoso, 
Rayane Taynar Lira e Sama-
ra Lima Araújo. O grupo é da 
Escola Cidadã Integral Pref. 
Aguitônio Dantas, do muni-
cípio de Frei Martinho.

Concurso premia alunos 
e professores do Estado
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Balanço apresentado pelo secretário Jean Nunes revela também que 3.666 veículos foram recuperados em toda a PB

Segurança apreendeu este ano 
mais de 4,6 toneladas de drogas

Mais de 4,6 toneladas 
de entorpecentes apreen-
didos neste ano de 2021, na 
Paraíba. Este é o resultado 
das ações de prevenção e 
combate à criminalidade, 
desenvolvidas pelas forças 
que integram a Secretaria 
da Segurança e da Defesa 
Social (Sesds). O dado que 
aponta um aumento de 62% 
nas apreensões de drogas em 
comparação com o mesmo 
período do ano passado foi 
divulgado pelo secretário 
Jean Nunes, no programa 
Conversa com o Governa-
dor transmitido pela Rádio 
Tabajara.

 Os números são do Nú-
cleo de Análise Criminal e Es-
tatística (Nace) 
e demonstram 
melhoria em 
frentes de com-
bate ao crime, 
a exemplo da 
apreensão de 
armas de fogo. 
De janeiro a 
novembro des-
te ano, foram 
3.323 armas 
retiradas de 
circulação e 
mais  de  9 ,1 
mil Operações 
de Prevenção e Repressão 
Qualificadas além de 3.666 
veículos recuperados, em 
toda a Paraíba.

Ações de prevenção da 
violência contra a mulher 
também demonstram re-
sultados positivos. Nos 11 
meses de 2021, foi contabi-
lizada uma redução de 11% 
em Crimes Violentos, Letais 
e Intencionais (CVLI) e dos 
223 municípios paraibanos, 
em 57 não houve registro de 
casos dessa violência.

Jean Nunes ressaltou 
que o resultado colhido só é 
possível graças a uma gestão 
que entende a importância 
da segurança pública e in-
veste no bem-estar da po-

pulação. “Somos o 5º estado 
com maior participação da 
Segurança Pública no to-
tal de despesas realizadas 
pelo estado, com percentual 
de 13,6%, de acordo com 
o Anuário Brasileiro de Se-
gurança Pública. O reflexo é 
percebido pelos cidadãos e 
por todos nós, que fazemos 
esse trabalho. As estatísticas 
estão aí, apontando o que 
estamos fazendo de certo e 
nos mostrando onde é ne-
cessário melhorar”, afirmou 
Jean Nunes.

 
Tecnologia 
Jean Nunes fez um ba-

lanço das ações da Segu-
rança Pública e apresentou 

o balanço dos 
investimentos 
em recursos hu-
manos e infra-
estrutura dos 
35 meses da 
gestão estadu-
al. “Estão sendo 
aplicados mais 
de R$ 122 mi-
lhões em obras, 
equipamentos e 
tecnologia para 
monitoramento 
em toda a Pa-
raíba, no que 

se configura como o maior 
investimento em tecnologia 
da história”, frisou.

As forças de segurança 
continuam empenhadas em 
aprimorar os números já con-
quistados como a redução de 
80% nos ataques a bancos; 
o total de 53.133 pessoas 
presas sendo 8.250 por cri-
mes graves, numa média de 
50 prisões por dia; total de 
26.186 Operações de Preven-
ção e Repressão Qualificadas 
realizada (25 operações por 
dia) e mais 9.7 mil pessoas 
resgatadas pelo Corpo de 
Bombeiros em acidentes de 
trânsito entre janeiro de 2019 
e novembro de 2021”, infor-
mou Jean Nunes.

A Polícia Civil da Paraíba, 
por meio de ação promovida 
pelo Gabinete da 1ª Delegacia 
Seccional de Polícia Civil - Zona 
Norte da capital, prendeu, na 
tarde de 20/12/2021, pelas 
17h30, o nacional Rafael da 
Silva Carnei-
ro, 22 anos, 
quando o re-
ferido indiví-
duo pegava 1 
(uma) garra-
fa de Whisky 
Johnny Wal-
ker Black 
Label em 
Loja do Ma-
gazine Luíza 
localizada no 
município de Cabedelo, produ-
to este adquirido de maneira 
fraudulenta através do aplica-
tivo da empresa Magazine 
Luíza. Além desse produ-
to, haviam sido adquiridas 
mais outras duas garrafas de 
Whisky (Johnny Walker Gold 
Label e Black Label) e um ce-
lular da marca Motorola no 
valor de cerca de 

R$ 1.100,00 (mil e cem 
reais).  A fraude perpetrada 
consiste no acesso fraudulento 
à conta de cliente do aplicativo 
Magalu, por meio da inclusão 
de cartão de crédito adicio-
nal (de terceiro) no perfil do 

usuário. Na 
compra, o 
criminoso 
utiliza o per-
fil legítimo 
do usuário 
e cadastra- 
va o cartão 
de crédito 
de terceiros, 
também ví-
tima do cri-
me. Após 

a realização da compra, com 
lançamento no cartão de cré-
dito do terceiro, o autor do fato 
insere opção de retirada do 
produto fisicamente em loja. 

Somente nos últimos me-
ses, a Polícia Civil da Paraíba já 
registrou mais de uma dezena 
de ocorrência com esse mes-
mo modus operandi através 
do aplicativo Magalu.

Polícia Civil prende 
golpista de aplicativo

Na compra, o criminoso 
utilizava o perfil legítimo 
do usuário e cadastrava 
o cartão de crédito de 

terceiro, também vítima 
do crime

Imprudência

Três meses após acidente com Kelton 
Marques, outro motoboy morre no Retão

Poucos dias após o aci-
dente que causou a morte 
do motoboy Kelton Marques 
completar três meses, uma 
nova colisão no mesmo local 
fez outra vítima. O acidente 
aconteceu na tarde de ontem 
na Avenida Flavio Ribeiro 
Coutinho, conhecida como 
“Retão de Manaíra”. Após o 
ocorrido, o motoboy Igor 
Caetano Dubu, de 27 anos, 
não resistiu.

Segundo informações 
da Superintendência Execu-
tiva de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP), a ocorrência foi 
notificada pelo Centro Opera-
cional de Trânsito e Transpor-
te às 13h20 de ontem, após 
registro do acidente nas câ-
meras de fiscalização do ór-
gão. A equipe da Semob-JP 
esteve presente no local para 

oferecer suporte ao trabalho 
executado pelo Batalhão de 
Trânsito da Polícia Militar do 
Estado da Paraíba (BPTran
-PB) e pelo Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu). 

Ainda de acordo com a 
Semob-JP, a colisão aconteceu 
entre a motocicleta conduzida 
pela vítima e um carro que se 
deslocava pela avenida. Igor 
Dubu foi atingido quando o 
motorista do carro tentou 
acessar a Rua Comercian-
te Jaime Tavares de Melo. O 
motoboy, que estava na faixa 
direita da avenida, foi atingi-
do quando o veículo tentou 
atravessar duas das três faixas 
de rolamento da pista. Após a 
batida, Igor foi arremessado 
em direção a placas instaladas 
na calçada da via. 

Transportado pelo Samu 
até o Hospital de Emergência 
e Trauma de João Pessoa, o 

motoboy  morreu na tarde 
de ontem. De acordo com a 
equipe que socorreu a vítima, 
o estado de Igor era grave,  o 
jovem sofreu um traumatismo 
craniano. 

Ainda no local do aci-
dente, o condutor do veículo 
envolvido no acidente no aci-
dente foi levado à delegacia 
para esclarecimentos. 

Gusttavo Lima
Nessa segunda-feira, 

quando voltavam de um 
show na cidade de São 
Bento, no Sertão da Paraí-
ba, parte da banda do cantor 
Gusttavo Lima se feriu em 
um acidente entre o veículo 
que transportava a equipe 
do artista e um veículo de 
passeio. Os quatro integran-
tes da banda, feridos,  foram 
levados ao Hospital de Emer-
gência e Trauma de Campina 
Grande. Após cirurgia, um 

deles segue em observação.
O acidente aconteceu no 

quilômetro 206 da BR-230, 
próximo de Soledade e, após 
a batida, cinco pessoas se fe-
riram, sendo quatro delas in-
tegrantes da banda do cantor 
sertanejo. Com escoriações 
leves, a maioria das pessoas 
recebeu alta na segunda-feira. 
Apenas um dos integrantes da 
banda segue internado, pois, 
segundo informações da as-
sessoria do hospital, foi neces-
sário passar por uma drena-
gem torácica. A expectativa é 
que, dentro dos próximos dias, 
o paciente seja liberado.

Segundo informações da 
Polícia Rodoviária Federal (PR-
F-PB), a Van que transportava 
a banda foi contratada para le-
var a equipe até o aeroporto 
de Recife, em Pernambuco, e 
se envolveu em uma colisão 
com um Fiat Uno, na manhã 
do dia 20. 

Além das drogas, Forças de Segurança apreenderam também 3.323 armas de fogo nas 9,1 mil operações realizadas no Estado ao longo de 2021

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Hospital de Trauma de João Pessoa 
faz atividades especiais com crianças 

Com o objetivo de mini-
mizar os efeitos da internação 
nesta época natalina, o Hospital 
Estadual de Emergência e Trau-
ma Senador Humberto Luce-
na encontrou uma alternativa 
relacionada ao tema para as 
crianças internadas reunindo 
diversas atividades num kit 
cujas propostas visam diminuir 
a ansiedade dos pequenos.

Os kits são compostos por 
jogos natalinos interativos e lú-
dicos, contendo: palavras cru-
zadas, jogo dos 10 erros, caça 
palavras, desenhos para colorir, 
jogo da memória, quebra cabe-
ça, desafios lógicos, bem como 
espaço para expor sensações.

Para a terapeuta ocupacio-
nal Danielle Souza, a aplicação 
do kit natalino permite manter 
e estimular os aspectos moto-
res, cognitivos, como: raciocí-
nio lógico, memória, atenção 
e a concentração. “É uma ati-
vidade muito importante para 
quebrar a rotina dentro do am-
biente hospitalar. Dentro da ala 
de pediatria essas tarefas têm 
uma importância grande para 
ressaltar que a criança é um ser 

brincante, além de fazê-las se 
conectar com familiares”, res-
saltou. 

Danielle explicou que cada 
kit foi pensado de forma indivi-
dual, levando em consideração 
aspectos como idade e escola-
ridade. “Essas atividades visam 
colaborar com a organização do 
pensamento e fazer com que os 
pacientes tenham experiências 
novas e se sintam desafiados e 
mais confortáveis, mesmo não 
estando em seus lares e com 
todos os seus familiares”, es-
clareceu.

Segundo a chefe de Ações 
Estratégicas Especiais, Jaque-
line Torres, o ambiente teve 
que ser fechado e os projetos 
suspensos para evitar aglome-

ração, contudo o acolhimento 
não pode parar, então outras 
alternativas de humanização ti-
veram que ser criadas. “Existem 
crianças que ficam internadas 
por um longo período na uni-
dade de saúde, devido às gra-
vidades das lesões, e o nosso 
objetivo é ofertar um ambiente 
acolhedor e o mais humaniza-
do possível, por isso estamos 
passando leito a leito e fazen-
do trabalhos individualizados e 
personalizados. E tudo isso com 
segurança e responsabilidade, 
pois sabemos o momento deli-
cado que estamos vivenciando”, 
explicou.

Com o objetivo de mini-
mizar os efeitos da internação 
nesta época natalina, o Hospital 

Estadual de Emergência e Trau-
ma Senador Humberto Luce-
na encontrou uma alternativa 
relacionada ao tema para as 
crianças internadas reunindo 
diversas atividades num kit 
cujas propostas visam diminuir 
a ansiedade dos pequenos.

Os kits são compostos por 
jogos natalinos interativos e lú-
dicos, contendo: palavras cru-
zadas, jogo dos 10 erros, caça 
palavras, desenhos para colorir, 
jogo da memória, quebra cabe-
ça, desafios lógicos, bem como 
espaço para expor sensações.

Para a terapeuta ocupacio-
nal Danielle Souza, a aplicação 
do kit natalino permite manter 
e estimular os aspectos moto-
res, cognitivos, como: raciocí-
nio lógico, memória, atenção 
e a concentração. “É uma ati-
vidade muito importante para 
quebrar a rotina dentro do am-
biente hospitalar. Dentro da ala 
de pediatria essas tarefas têm 
uma importância grande para 
ressaltar que a criança é um ser 
brincante, além de fazê-las se 
conectar com familiares”, res-
saltou. 

 Estão sendo 
aplicados mais de 
R$ 122 milhões 

em obras, 
equipamentos e 
tecnologia para 

monitoramento em 
toda a Paraíba 

 É uma atividade muito importante para 
quebrar a rotina dentro do ambiente hospitalar. 

Dentro da ala de pediatria essas tarefas têm uma 
importância grande para ressaltar que a criança é 
um ser brincante, além de fazê-las se conectar com 

familiares 

Carol Cassoli
Especial para A União
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Entre os anos de 2019 e 2021, foram investidos R$ 2 milhões na perfuração de poços, testes de vazão e instalações
Perfuração de poços de 

águas profundas, constru-
ção de barragens, cisterna e 
adutoras para levar água dos 
mananciais aos municípios 
atingidos pela estiagem, bem 
como distribuição de água 
por meio de carros-pipas. 
Estas são algumas das ações 
que o Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Infraestrutura, dos 
Recursos Hídricos e do Meio 
Ambiente (Seirhma), vem 
realizando para atender a 
população do semiárido atin-
gida pela falta de água em de-
corrência do prolongamento 
da estiagem.

Na Paraíba, 192 muni-
cípios foram declarados em 
Situação de Emergência por 
Estiagem, por estarem com 
seus mananciais colapsados. 
A Seirhma, por meio da Dire-
toria de Recursos Minerais e 
Hidrogeologia (DRMH), efe-
tuou de 2019 a 2021, per-
furações de 625 poços, 236 
testes de vazão e 107 insta-
lações. O investimento foi 
de R$ 2.099.725,69, com re-
cursos do Tesouro Estadual. 
Em 2021, foram executadas 
perfurações de 175 poços 
em 35 municípios, sendo: 19 
no Cariri, 79 no Brejo, 20 no 
Curimataú, 28 no Agreste, 25 
no Sertão e quatro no Litoral.

A região do Brejo é uma 
das mais atingidas com a fal-
ta d’água e para atender a 
demanda foram executadas 
perfurações de poços nos 
municípios de Esperança, 
Remígio, Arara, Casseren-
gue, Solânea, Bananeiras, Ca-
cimba de Dentro, Araruna, 
Tacima, Areia, Borborema, 
Belém, Caiçara, Pirpirituba, 
Duas Estradas e Logradouro. 

Para o secretário da 
Seirhma, Deusdete Queiro-
ga, esta é uma importante 
ação de governo em benefí-
cio da população do Estado. 
“O programa de perfuração 
de poços é permanente e a 
intenção é dar continuidade 

Estado intensifica as ações 
de combate à crise hídrica

192 municípios 
foram declarados 
em Situação de 
Emergência por 

Estiagem

por estar aliviando um pouco 
a situação da população que 
passa por uma crise hídrica, 
principalmente na região do 
Brejo paraibano. Além de se-
rem perfurados em pontos 
abertos da cidade, também 
foram perfurados poços em 
equipamentos públicos, a 
exemplo de escola e hospi-
tal”. Disse o secretário.

De acordo com o diretor 
da DRMH, Marcelo Falcão, 
foi obtido no município de 
Pirpirituba um excelente 
resultado nas perfurações 
em virtude “das estruturas 
geológicas, fraturas existen-
tes nas rochas no subsolo 
contribuírem para o devido 
armazenamento das águas, 
um aquífero produtivo, por 
exemplo, onde foram insta-
lados nove poços na zona 
urbana”.

Os moradores comemo-
ram a chegada dessa água e 

cuidam das instalações -  cai-
xa d’água e bomba submer-
sa - com todo zelo. Os poços 
abastecem diariamente a 
população com água de boa 
qualidade para o consumo 
nas atividades domésticas.  

Para o agente de Saúde 
José Luiz de França, as per-
furações de poços são motivo 
de agradecimento ao Gover-
no do Estado, devido à crise 
hídrica na cidade de Pirpiri-
tuba e região, em benefício 
da população que melhorou 
muito a situação de falta 
d’agua para os moradores.

A moradora de Pirpiri-

tuba, Cleoneide da Rocha, 
revelou que está feliz com 
o poço perfurado no bair-
ro Vitalina Figueiredo, onde 
reside. Segundo ela, a pro-
cura pela água é o dia todo e 
atende também aos bairros 
vizinhos, devido a vazão do 
poço e a boa qualidade da 
água. 

O diretor da Escola Ci-
dadã Integral (ECI) Augusto 
de Almeida, Sandro Gomes, 
disse que recebeu a obra com 
satisfação, visto que estava 
sem água e o poço perfurado 
na unidade, com vazão de 5 
mil litros por hora, não aten-

de somente a comunidade 
escolar, mas a população de 
Pirpirituba em geral, pelos 
dois pontos de distribuição 
da água. “A obra trouxe um 
alento para a população, re-
solvendo o problema de falta 
d’água nas atividades de lim-
peza da escola, atendendo 
cerca de quatro mil pessoas 
por dia”, ressaltou o diretor.

O estudante do 3º ano 
ECI Augusto de Almeida, Fe-
lipe Pontes, comentou que, 
desde 2019, a comunidade 
escolar vinha sendo atingi-
da pela estiagem, sendo ne-
cessária a compra de água 
mineral. “Agora, com a per-
furação do poço, por meio 
da intervenção do Estado, 
temos água, que mesmo não 
sendo própria para beber 
ajuda muito na limpeza da 
escola, o que influencia na 
organização porque água é 
vida”, enfatizou o aluno.

Outro equipamento pú-
blico beneficiado com poço 
foi o Hospital Distrital de 
Belém. Para o médico Hil-
ton Lisboa, “sem dúvida uma 
obra de suma importância 
nesse momento de crise 
hídrica no país e na Paraí-
ba, bem como na Região do 
Brejo, o que possibilitou a 
retomada em novembro das 
cirurgias, suspensas desde 
o mês de setembro de 2021. 
Essa foi uma conquista para 
a cidade de Belém e para a 
região do Brejo, trazendo 
mais tranquilidade, já que 
a unidade hospitalar atende 
a pelo menos 10 cidades da 
região e média de 100 pa-
cientes por dia”.

No Sertão
O diretor da DRMH in-

formou também que no Ser-
tão foram perfurados e insta-
lados poços na zona rural dos 
municípios de São José de 
Piranhas e Conceição. Esses 
poços atendem uma deman-
da da Associação Comunitá-
ria Cacimba Nova (Ascocan), 
em Conceição, e a água é uti-
lizada para consumo huma-
no, animal e irrigação. 

De acordo com o presi-
dente da Associação Comu-
nitária Cacimba Nova (As-
cocan), João Costa, a ação 
de perfuração de poços no 
município deu um impulso 
na produção agrícola, além 
do uso doméstico, benefi-
ciando 66 famílias. Já foram 
perfurados mais de oito po-
ços pelo Governo do Estado, 
que vem atendendo a região, 
com água de boa qualidade.

A região do Brejo é uma das mais atingidas com a falta d’água e, para atender a demanda, foram executadas perfurações de poços em 35 municípios 

Foto: Clovis Porciuncula

 Agora, com a perfuração do poço, por meio da 
intervenção do Estado, temos água, que mesmo 
não sendo própria para beber ajuda muito na 

limpeza da escola, o que influencia na organização 
porque água é vida 

Secretaria de Saúde faz o Natal 
dos Animais no Zoonoses de JP

A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), por meio da Ge-
rência de Vigilância Ambien-
tal e Zoonoses (GVAZ), realiza 
nesta quarta-feira (22) o Natal 
dos Animais, um evento para 
estimular a adoção responsá-
vel dos animais que estão sob 
tutela do município. O evento 
acontece a partir das 10h, no 
Centro de Controle de Zoono-
ses (CCZ) da SMS, localizado 
no bairro dos Bancários. 

De acordo com a Gerente 
de Vigilância Ambiental e Zoo-
noses, Pollyana Dantas, o Natal 
dos Animais é um projeto ino-
vador que além de trazer um 
momento diferente aos cães e 
gatos do Centro, também pre-
tende estimular a população 
para a adoção responsável.

 “Nesta quarta realizare-
mos a confraternização dos 
nossos colaboradores, então 
pensamos em um momento de 
diversão para nossos animais 
também, foi assim que surgiu 
a ideia do Natal dos Animais. 
Além disso, queremos usar 
esse momento para mostrar 

nossos bichinhos disponíveis 
para adoção, que apesar de 
terem sido abandonados e re-
jeitados são animais dóceis, 
que tem sentimentos e que 
precisam de uma família onde 
possam receber muito amor 
e carinho”, explica Pollyana 
Dantas.

Para o Natal dos Animais 
foi criado um parque de diver-
sões voltado aos bichinhos, 
com túnel, escorregador, 
gangorra, balanço feito todo 
em material reciclado pelos 
profissionais que atuam no 
Centro de Zoonoses. A ideia é 
deixar de forma permanente 
para servir de recreação aos 
animais que passarem pelo 
Centro.

“Embora esses bichinhos 
estejam sob tutela temporária 
do município recebendo todo 
o amor e carinho que podemos 
dar, eles também precisam de 
um lar definitivo e nada me-
lhor que a época de Natal para 
que eles possam ser adotados”, 
conclui Pollyana Dantas.

Atualmente o CCZ con-

ta com aproximadamente 70 
animais, entre gatos e cachor-
ros, disponíveis para adoção. 
Quem tiver interesse em ado-
tar, pode ir ao Centro para co-
nhecer os animais, portando 
documento de identidade com 
foto, CPF e comprovante de 
residência.

Para a adoção, o candida-
to passará por uma conversa 
para avaliar o perfil do futuro 
dono e do animal em ques-
tão, após isso será necessário 
apenas preencher o termo de 
adoção responsável e já po-
derá sair do CCZ com o seu 
animalzinho junto.

Serviço
O Centro de Controle de 

Zoonoses está localizado na 
Avenida Walfredo Macedo 
Brandão, n°100, no bairro 
dos Bancários, atendendo de 
segunda a sexta-feira das 8h 
às 12h e das 13h às 17h. Para 
mais informações, a população 
pode entrar em contato por 
meio do telefone (83) 3214-
3459.

Prefeitura inscreve para mil 
vagas do programa Eu Posso

A Prefeitura de João Pes-
soa abre hoje as inscrições 
para o segundo edital do pro-
grama de microcrédito social 
Eu Posso. Ao todo, serão mil 
vagas disponíveis, sendo 500 
para pessoa física e as outras 
500 para pessoa jurídica. De 
acordo com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho (Sedest), o valor 
concedido para o empreen-
dedor pode chegar a R$ 5 mil. 
As inscrições serão disponi-
bilizadas a partir das 10h, ex-
clusivamente pela internet, 
no site euposso.joaopessoa.
pb.gov.br.

O programa é voltado 
para empreendedores for-
mais e informais, maiores de 
18 anos ou legalmente eman-
cipados, residentes e domici-
liados no município de João 
Pessoa. Também é destinado 
a pessoa jurídica (MEI ou ME), 
sediada na capital paraibana, 
com no mínimo seis meses 
de formalização e cadastro 
ativo junto à Receita Federal. 
Não poderão se inscrever no 

programa interessados que 
possuam qualquer vínculo 
empregatício com a Prefeitu-
ra de João Pessoa, nem paren-
tesco de primeiro grau com 
agentes públicos vinculados 
à gestão municipal, salvo apo-
sentados e pensionistas.

De acordo com a secre-
tária de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho, Vau-
lene Rodrigues, o Eu Posso, 
dentro de sua concepção, 
é pautado no despertar do 
protagonismo do cidadão e 
no desenvolvimento de seu 
negócio como meio de trazer 
crescimento pessoal e cole-
tivo, a curto, médio e longo 
prazo. “Já contemplamos cen-
tenas de empreendedores no 
primeiro edital do programa 
e seguimos agora oferecendo 
oportunidades para alcançar 
bem mais pessoas, a fim de 
tornar nossa Capital um am-
biente melhor de negócios e 
empreendedorismo”, disse.

Mais do que conceder 
microcrédito, a iniciativa se 
preocupa com a viabilidade 

dos projetos e com a capaci-
tação dos empreendedores. 
Por isso, o Eu Posso se divide 
em etapas obrigatórias: ins-
crição, capacitação, plano de 
negócios, análise de crédito, 
entrega do certificado do pro-
grama (CEM) e, por último, a 
concessão do crédito. O con-
templado segue sendo acom-
panhado por uma equipe de 
consultores no pós-crédito.

Para se habilitar ao cré-
dito, os interessados deverão 
passar por todas as etapas 
e atender aos critérios exi-
gidos no edital . Os valores 
concedidos serão limitados 
em até R$ 3 mil para pes-
soa física e até R$ 5 mil para 
pessoa jurídica. A liberação 
para cada empreendedor 
vai variar mediante análise 
financeira, score de crédi-
to e aprovação das etapas 
previstas no edital. O prazo 
de financiamento será de 36 
meses para capital fixo, de 
giro e misto, incluídos os seis 
meses de carência; e taxa de 
juros de 0,9% ao mês.
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Seleção na OSPB
Após dois anos sem realizar concertos devido à pandemia, 
Orquestra Sinfônica da Paraíba e Orquestra Jovem abrem 
vagas para instrumentistas e solistas. Página 12
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Coração na balança 
(Nova Fronteira, 176 pági-
nas) é o nome do poema que 
fecha o novo livro do escritor 
Carlos Newton Júnior e que 
pega para si uma imagem da 
tradição do antigo Egito ilus-
trada em sua arte iconográfi-
ca. Segundo a tradição religio-
sa da época, depois da morte 
física, o indivíduo só teria di-
reito a vida eterna no Além se 
seu coração, disposto em uma 
balança, pesasse menos que 
uma pena de avestruz, numa 
prova de leveza de uma vida 
marcada pela justiça e har-
monia. É essa ideia da morte, 
do tempo e da memória que 
cria o fio condutor da obra 
do poeta pernambucano, que 
acaba de ser lançado.

O tema que dá unidade 
a antologia poética vem de 
um fato definidor na vida do 
autor. Carlos Newton Júnior 
passou por um susto há dois 
anos, quando sofreu um aci-
dente vascular cerebral, mas 
tendo saído da unidade de 
terapia intensiva sem quais-
quer sequelas. Isso fez com 
que o professor-titular da 
UFPE fosse abrindo mão de 
suas obrigações acadêmicas 
para se dedicar ainda mais à 
escrita. “Como encarar essa 
fatalidade entre nós? A vida 
é muito breve e tudo tende à 
ruína, a decadência, ao fim. 
Essa ideia está muito presen-

te na minha poesia, mesmo 
nos sonetos de amor: o que 
o amor pode contra o tem-
po”, destaca ele. Apesar dessa 
ideia de fragilidade da vida, 
o livro é marcado por textos 
que trazem a esperança no 
futuro como um alento. “Com 
a fatalidade da morte, temos 
que encontrar a alegria de 
viver, e a esperança é o que 
nos salva do desespero”, com-
plementa ele.

São 150 poemas reuni-
dos, com alguns textos pro-
duzidos em 2017, mas a sua 
grande maioria refere-se ao 
período de 2019 e 2020. Os 
versos tratam ainda sobre o 
amor e do otimismo no en-
frentamento da realidade. 
Juntam-se a esses, poesias 
que enunciam um protesto 
político e que combatem o ra-
cismo e a homofobia. A diver-
sidade também está presente 
na forma e na estrutura, com 
versos livres e metrificados. 
“As pessoas pensam que fa-
zer verso livre é fácil, mas eu 
acho muito mais difícil que 
fazer verso metrificado. Por-
que você tem que ter ali um 
ritmo que tem que se bastar. 
O verso metrificado, qualquer 
bobagem que você diga em 
decassílabo heroico ganha 
uma solenidade”, considera 
Carlos Newton Júnior.

O suplemento do jornal 
A União, Correio das Artes, 
editada pela Empresa Parai-
bana de Comunicação (EPC), 
chegou a publicar, em pri-

meira mão, dois poemas que 
estão presentes em Coração 
na balança, em 2020. Todas 
as cores do mundo, que tem o 
racismo como tema, e Lição 
de otimismo, escrito durante 
um dos períodos mais duros 
da atual pandemia.

Depois de lançar Re-
senha de Ressurreição: 101 
sonetos de amor (2019), e 
Memento mori: os sonetos da 
morte (2020), Carlos Newton 
acredita que agora tenha con-
seguido se aproximar mais 
do leitor médio, sendo mais 
acessível a um público mais 
heterogêneo. “Coração na ba-
lança tem muitas referências 
literárias, não há como não 
ter. Mas esses poemas per-
mitem mais de um nível de 
recepção”, descreve o autor. “A 
poesia é um jogo de reconhe-
cimento. As referências lite-
rárias estão sempre diluídas 
naquilo que eu faço”, acres-
centa ele, que para conseguir 
tal feito se mira no mestre 
Ariano Suassuna. “É como 
o Auto da compadecida: um 
menino de 12 anos gosta da 
obra e dos palhaços de circo. 
Uma pessoa madura e que 
já conhece o teatro univer-
sal encontra ali coisas que 
um menino não sabe o que é, 
como as referências mediter-
rânicas. É um tipo de teatro 
na comédia de Ariano que 
serve para qualquer público. 
Eu acho que consegui nesse 
livro fazer algo parecido em 
termos de recepção”, afirma 

o autor pernambucano, que 
emenda dizendo que não está 
se comparando ao dramatur-
go e escritor paraibano.

Amigo e um dos maio-
res especialistas do autor do 
Romance D’A Pedra do Reino, 
Carlos Newton Júnior traz em 
Coração na balança outros au-
tores como referência de sua 
produção literária. “É como 
se estivesse passando em re-
vista as minhas influências, 
dos grandes poetas que eu li e 
acabo me colocando em julga-
mento, se fiz da poesia um mal 
costume ou não, se vou ser 
salvo pela poesia ou não”, brin-
ca o escritor, que chega ao seu 
nono livro lançado prestando 
homenagem a grandes auto-
res brasileiros, como Manuel 
Bandeira, Carlos Drummond 
de Andrade, Cecília Meireles e 
Carlos Pena Filho.

“Eu me alimento da lite-
ratura que leio. E o que eu leio 
me instiga a escrever. Às vezes, 
eu estou lendo uma prosa e 
um autor me suscita uma ideia 
para um poema”, revela o pro-
fessor, que traz em seus poe-
mas o trecho “Quanto mais 
escrevo, mais eu devo: / aos 
poetas que me antecederam”. 
E segue: “Do poeta qual é a 
parte feita / inscrita aqui no 
marco, no padrão? / Que mão, 
na outra, lhe guiou a mão, / 
expressando esta voz, a mim 
suspeita?”. Para então con-
cluir “vou cantando e tecendo 
a minha teia, / e é na cola dos 
bardos que prossigo.”

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Poesia de Ariano Suassuna ganhará edição completa
Já está na grade de lança-

mento da Editora Nova Fronteira 
a obra que vai reunir a poesia 
completa do escritor paraibano 
Ariano Suassuna.

Muito mais conhecido por 
suas produções como dra-
maturgo e romancista, o livro 
vai contar com uma reunião 
dos versos que foram, em sua 
maioria, publicados apenas 
em jornais e revistas. “A única 
reunião em livro da poesia de 
Ariano foi eu que fiz, em 1999, 
em uma edição já esgotada 
da Editora Universitária, de 
Pernambuco. Mas não é uma 
edição da poesia completa, é 
apenas uma amostra”, explica o 
organizador da obra, o profes-

sor, pesquisador e poeta Carlos 
Newton Júnior.

A publicação sairá com um 
volume entre 500 e 600 pá-
ginas, e contará também com 
exemplos das iluminogravuras 
pintadas por Ariano. A ideia é 
seguir um padrão que foi apre-
sentado no box lançado neste 
ano para celebrar os 50 anos 
do Romance D’A Pedra do Reino, 
com dois volumes e materiais 
extras. Considerado um dos li-
vros fundamentais da literatura 
brasileira no século 20, a edição 
também é da Nova Fronteira e 
contou igualmente com o traba-
lho de Carlos Newton.

Um dos maiores desafios 
para a empreitada aceita pelo 

pesquisador reside no perfec-
cionismo com o qual trabalhava 
Ariano Suassuna, quase sempre 
insatisfeito com a versão final 
de sua poesia. “Ele criou muitas 
variantes do mesmo poema. Eu 
estou pegando aquela que, no 
meu entendimento, é a mais 
atual”, conta Carlos Newton, 
alegando que o trabalho se 
torna ainda mais complicado 
porque alguns manuscritos do 
escritor paraibano foram pu-
blicados por terceiros, e sobre 
esses não há uma referência 
temporal de sua criação.

Outra dificuldade encon-
trada pelo pesquisador é que 
Ariano Suassuna costumava in-
cluir em sua prosa várias de suas 

poesias no livro Romance de Dom 
Pantero no palco dos pecadores. 
Ele fazia isso sempre alterando 
pequenos trechos ou palavras, 
atrapalhando a definição de qual 
seria a versão de preferência 
do escritor. “Não estou consi-
derando essa poesia enxertada 
na prosa. Apenas a poesia que 
ele publicou autonomamente”, 
informa Carlos Newton sobre a 
antologia, que deve chegar ao 
público no primeiro semestre do 
próximo ano.

Coletânea que terá entre 500 e 600 
páginas vai contar com poemas de 

Suassuna (foto) que foram, na maioria, 
publicados apenas em jornais e revistas
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Carlos Newton 
Júnior lança 
antologia de 
poemas
‘Coração na balança’ aborda a ideia da morte, do tempo 
e da memória como um fio condutor dos versos da obra

Foto: Divulgação

Apesar dessa ideia de fragilidade da vida, livro 
do pernambucano é marcado por textos que 
trazem a esperança no futuro como um alento

São 150 poemas reunidos, que tratam ainda 
sobre o amor e do otimismo no enfrentamento 
da realidade, além do protesto político e o 
combate ao racismo e à homofobia
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O Armazém Teeteto – fei-
ra paraibana voltada a empre-
endedores criativos, que reú-
ne marcas locais e regionais 
de maneira independente e 
colaborativa – inicia um novo 
ciclo com eventos promocio-
nais no mês de janeiro, em 
parceria com eventos cultu-
rais de João Pessoa, no Arma-
zém de Verão: uma espécie de 
aquecimento para seu retorno 
previsto para o primeiro tri-
mestre de 2022.

Para auxiliar na ponte 
entre a feira e seus exposito-
res, está no ar um formulá-
rio para o cadastro de novos 
criativos interessados em 
expor seus produtos no pro-
jeto. Basta preencher os da-
dos solicitados no formulário 
on-line (acesse através do QR 
Code no final da matéria). O 
objetivo é produzir um ca-
dastro único de expositores 
interessados em participar 
da curadoria das próximas 
edições da feira criativa. A 
curadoria será realizada a 
cada nova produção, de acor-
do com a demonstração de 
interesse de participação 
através dos editais de seleção 
de cada evento que sempre 
serão divulgados pelo perfil 
no Instagram da feira (@ ar-
mazemteeteto).

O Armazém Teeteto sur-
giu como um espaço de cele-

bração à economia criativa, 
sempre estabelecendo um 
compromisso com a promo-
ção da cultura paraibana e 
ocupando espaços diversos 
da cidade de João Pessoa, da 
praia ao centro.

A curadoria abraça diver-
sas expressões da economia 
criativa, seja moda, decora-
ção, jardinagem, cosmética, 
flashes tattoos, artes visuais, 
gastronomia, dentre outras. 
Outros valores essenciais do 
projeto são o fortalecimento 
da presença das pessoas em 
espaços públicos da capital 
paraibana e a divulgação de 

iniciativas que investem em 
modos de distribuição susten-
tável no mercado.

Armazém de Verão
Para marcar este primei-

ro momento, serão realizadas 
três ações promocionais du-
rante os sábados do mês de 
janeiro com o Armazém de 
Verão, nos dias 15, 22 e 29.

Lembrando que,  por 
conta da pandemia, todos 
os eventos promovidos e/
ou organizados pelo Arma-
zém Teeteto atenderão aos 
protocolos de controle de 
público com a exigência do 

comprovante de vacinação 
com pelo menos duas doses 
de qualquer imunizante con-
tra a Covid-19.
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O belo texto de Sitônio Pinto sobre a flauta 
que o anjo do Natal tocava e o de Ana Adelaide 
Peixoto, me guiaram até aqui. Foram as minhas 
estrelas-guias.

E eu me pergunto: o que é o Natal hoje, para 
mim? Um conglomerado de saudades? Desculpem-
me a amargura.

Inevitavelmente retorno à casa paterna/ma-
terna, ao útero, a Maceió, a Campina Grande, à 
Missa do Galo (não a de Machado de Assis, mas 
aquela outra em que tombei exausta no banco da 
igreja da matriz, em Maceió, depois de uma longa 
caminhada da casa da minha avó, depois de subir 
a ladeira até a igreja, e depois de assistir ao tradi-
cional pastoril no adro da Catedral). Eu passava 
o ano todo me preparando para essas emoções 
e na noite de Natal estava exausta com tantas 
emoções vividas. E olha que ainda nem tinha o 
show de Roberto Carlos! Para início de conversa, 
não havia nem televisão! Essa tortura (sim, para 
mim o show de Roberto sempre foi uma tortura! 
Uma doce tortura, mas não deixava de ser uma 
tortura!).

Natal representava família, a de Campina e a 
casa da minha avó materna em Maceió. Emoções, 
troca de presentes, praia no dia seguinte...

Quando meu pai e minha mãe morreram, le-
varam com eles toda a inocência da infância, a 
que ainda restava, reunida em torno da árvore 
invariável que minha mãe armava todo santo ano 
na sala. Nada mais tinha o mesmo gosto. Nem as 
iguarias típicas da época, nem a cesta de Natal 
Colombo, nem os cartões enviados e recebidos. 
Enfim: a Idade da Inocência tinha mesmo acabado 
para mim.

Com a chegada dos filhos tive de aprender a 
promover a minha própria festa, na minha casa. 
Mas nunca tive muito ânimo para organizar fes-
tas. A não ser as de Carnaval! Por não saber, nem 
gostar de cozinhar, sempre deleguei a terceiros 
essa tarefa. E hoje que tenho um filho a menos e 
o outro está longe, minha festa de Natal está ine-
vitavelmente desfalcada. Tenho uma neta, mas 
essa nem conta: não sai do quarto, não se junta 
ao resto da família, não se mistura à rafameia. O 
que me salva do isolamento total é a minha filha, 
que veio morar comigo. Ela não é muito expansi-
va, mas é muito criativa e sempre está aprontan-
do alguma. Este ano não sei como celebraremos 
o Natal. Ou melhor, sei: um casal de amigos vem 
cear aqui em casa. Seremos mais dois, além dos 
de casa. 

Sim, também fazia parte da celebração do Na-
tal, vestir uma roupa nova, tradição esta que não 
cumpro há anos e este ano não vai ser diferente. 
Não tenho ânimo para vestir uma roupa nova, tro-
car de pele. Acho que vou esperar pelo Ano Novo... 
quem sabe?

Mas não deixo de desejar a todos que me leem 
hoje um feliz Natal, rodeado de presentes, de pa-
rentes (os mais queridos, pelo menos), amigos, 
vizinhos, todos da sua próxima convivência, sem 
atropelos e desavenças.

Feliz Natal para todos! 

Então é
Natal?

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

Sobre renda, história,
cidadania e de aromas

Amor. Esse é o sentimento que ex-
pressa e alcança a diferença entre o 
olhar de João Azevêdo e aqueles que 
o antecederam. A maioria dos que for-
mam o corpo auxiliar desta gestão se 
esmera em mostrar o bom ofício, em 
causas justas e nobres.

A exemplo de Fernando Moura, 
presidente da Fundação Casa de José 
Américo (FCJA), outras pessoas tam-
bém oferecem esse modelo, esse rit-
mo, esse caminho, em que o carinho 
e a dedicação à instituição se revelam 
primordiais. Entre tantos projetos da 
casa, a Feira dos Aromas, que acon-
tece todos os sábados pela manhã, se 
viu transformar em ponto de encon-
tro da cultura popular, da gastrono-
mia regional, da agricultura familiar, 
do artesanato e do forró pé de serra 
em João Pessoa.

Ainda, na Fundação, que tem por 
patrono o escritor José Américo de 
Almeida, carinhosamente nomeada a 
Casa de Zé, outros projetos chamam 
a atenção do público e fazem a insti-
tuição transcender muros e portões 
e ser reconhecida por suas parcerias. 
Uma prova disso é o projeto ‘Acesso 
Cidadão’, voltado a pessoas com de-
ficiência. Além de promover delicio-
so banho de mar e várias atividades 
artísticas e esportivas a esse público, 
também oferece oficinas de renda de 
bilro e de renda filé.

Uma das mentes por trás desse 
maravilhoso projeto é a da professora 

e pesquisadora Janete Lins Rodriguez, 
gerente do Museu Casa de José Améri-
co e responsável, junto com o também 
professor e pesquisador José Nilton 
da Silva Aliás, pelo primeiro mapea-
mento do artesanato paraibano – tra-
balho realizado para o Programa do 
Artesanato Paraibano (PAP), por meio 
da então Lei Rouanet, em 2005.

Outro exemplo digno dessa ges-
tão compartilhada foi percebido por 
ocasião do trabalho, em regime de 
mutirão, quando da implantação do 
Museu da Cidade de João Pessoa, para 
o qual algumas das melhores cabeças 
do estado, se envolveram com o sonho 
de entregar à sociedade paraibana o 
primeiro museu que conta a história 
da capital paraibana.

Além de Fernando Moura, Juca 
Pontes, Dyógenes Chaves, Chico Pe-
reira, Gonzaga Rodrigues, Lúcia Guer-
ra, Carmélio Reynaldo, Damião Ra-
mos, Janete Lins Rodriguez e tantos 
outros intelectuais queridos deram 
suas contribuições para que, em tem-
po recorde, a ideia se transformasse 
em realidade.

Desse mesmo modo, nasceria o 
Centro de Referência da Renda Renas-
cença (Crença), na cidade de Monteiro, 
Cariri da Paraíba. Em um belo prédio 

histórico do centro da cidade, o gover-
nador João Azevêdo instalou não ape-
nas uma vitrine para a produção local 
do artesanato em renda renascença, 
mas um ponto de encontro das artesãs, 
que ali terão informações, orientações, 
cursos e oficinas.

O Crença servirá de laboratório 
permanente em inovação e tecnologia 
para o desenvolvimento de produtos 
com a renda renascença, o que irá pro-
porcionar mais qualidade de vida para 
as mais de três mil rendeiras beneficia-
das. Parada obrigatória para turistas e 
clientes que queiram comprar produ-
tos tradicionais e de rara beleza, bem 
como conhecer o processo de elabora-
ção das peças e a história de luta dessas 
mulheres, que resistem e preservam a 
cultura regional.

Apesar de a sede ser instalada em 
Monteiro, os municípios de Camalaú, 
Zabelê, São Sebastião do Umbuzeiro e 
São João do Tigre também estão con-
templados no arranjo produtivo. Um 
equipamento gerenciado de forma com-
partilhada entre rendeiras e parceiros, 
como as Associações das Rendeiras do 
Cariri, o Sebrae, a Prefeitura de Mon-
teiro e o Governo do Estado da Paraíba, 
por meio do PAP, e do Projeto de Desen-
volvimento Sustentável do Cariri, Seridó 
e Curimataú (Procase).

É assim… que João e todos os que 
estão ao seu redor, nessa grande corren-
te de sonhos compartilhados, vão trans-
formando vidas e semeando o bem para 
os que mais dele necessitam. Porque so-
mos todos Paraíba.

Marielza Rodriguez

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Armazém Teeteto abriu cadastro para novos emprendedores interessados 
em expor os seus produtos no ciclo de eventos durante o mês de janeiro

Feira criativa retorna 
com edições de verão

Foto: Thiago Nozi/Divulgação

Armazém Teeteto reúne marcas locais 
e regionais de maneira independente 

e colaborativa em João Pessoa

 Entre tantos projetos da casa, a Feira 
dos Aromas, que acontece todos os sábados 
pela manhã, se viu transformar em ponto 

de encontro da cultura popular 

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da

Arribaçã Editora

Foto: Kiko Cabral/TV Globo

“Para mim o show de Roberto sempre foi uma tortura! Uma 
doce tortura, mas não deixava de ser uma tortura”
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Cidade da Parahyba, em 22 de dezembro de 2021
Caro amigo Gonzaga Rodrigues.
Neste estertor do segundo ano da pandemia, recor-

ro ao velho chavão das velhas missivas (quando essas 
eram a forma mais usual de duas pessoas distantes se 
comunicarem) para saudar esse meu mestre da escrita. 
Pois se assim é, espero que estas mal traçadas linhas o 
encontrem, amigo Gonzaga, gozando de saúde plena e 
com a paz habitando esse coração valente e gentil.

Dito isto, aqui vai o motivo desses meus rabiscos, 
como já disse, mal traçados. Mas são os que me permitem 
esse meu discreto talento para coisas das letras e outros 
exercícios da alma. Pois bem meu caro, vou tentar puxar 
um pouquinho por sua memória. Então vamos lá.

Tempos atrás, nesta mesma coluna, relatei as peri-
pécias de dois garotinhos, o Mateus e o Lucas. O amigo, 
destinatário dessas garatujas, lendo o que eu houvera 
escrito, se encantou com os guris e se referiu a eles em 
alguma crônica, não mais me lembro de quando. Não 
era para menos. Os meninos mereceram suas lisonjas. 
Imagino se os visse e se tivesse tirado um dedo de pro-
sa que fosse com os danadinhos, as loas seriam ainda 
mais efusivas. 

Cheguei a relatar a rotina desses pimpolhos. Final-
zinho de tarde a mãe lhes permitia a bicicleta. Minha rua 
é sem saída, movimento escasso de veículos e os dois 
percorriam esse reduzido circuito num alarido de fazer 
inveja às maritacas que vez ou outra atravessam esse 
pedacinho de céu que me cobre. Quando as energias ne-
gavam fogo, trocavam a bicicleta pela bola e esta por al-
gum brinquedo que estivesse disponível. Sempre muito 
barulhentos. Mas me encantava os ver chegando ao meu 
portão chamando por Chimbica

– Nina vem cá. – Chamavam Chimbica de Nina.
Então ela vinha toda enxerida cobrar os afagos 

daqueles dois querubins. Mas um dia Chimbica, uma 
beagle gentil e carinhosa, foi para junto Dele e tive que 
dizer aos meus parceirinhos que Nina partira para 
sempre. Olharam para mim por alguns instantes até 
eu ver seus olhinhos marejados e saírem correndo, 
tristes e inconformados.

– Mãe, mãe, Nina morreu.
Então, lhe pergunto amigo Gonzaga: tem jeito de 

não gostar deles?
Pois bem, meu amigo, entre a casa deles e a minha 

havia uma outra separando nossas benquerenças. Na 
deles algo me chamava a atenção: um pau-brasil já de 
uns quatro metros de altura que costumava florir nos 
primeiros dias de verão. Frondoso e cheio de viço, ficava 
já no terreno de meus camaradinhas, se tanto uns cinco 
palmos muro adentro. 

Ensinei a Mateus e Lucas a importância daquela ár-
vore, nem sei se entenderam bem, pelo menos fingiram 
que sim. Digo isso, meu amigo porque a vida me fez duas 
tristes surpresas nesses dias de estio.

Percebi a falta daqueles alaridos nos meus finais de 
tardes. Senti a ausência das manifestações que brota-
vam daqueles espíritos abençoados. Por onde andariam 
Mateus e Lucas? A princípio pensei que estivessem via-
jando, já que o ano letivo se acabara. Nada disso. Vieram 
me contar que haviam se mudado e que a casa fora ven-
dida. Nem sei para onde foram e provavelmente eu não 
os verei mais. A rua ficou mais triste, bem mais triste. 
Trancafiado, ainda devido à pandemia, raramente colo-
co os pés fora de casa. Se o faço alguma vez ou outra 
nesses finais de tarde, mato a saudade dos pequeninos 
olhando aquele pau-brasil solitário e que como eu pare-
cia estar cheio de saudade.

Dias atrás notei que a casa estava sendo demolida, 
vai nascer um prédio ali. Ouvia do meu quintal o frenesi 
de tratores e caminhões. Puseram tudo abaixo e levaram 
os entulhos. Nem parecia mais que Lucas e Mateus mora-
ram ali. Minha curiosidade deu-me umas fisgadas e apa-
reci por perto para dar uma espiada. Terreno limpinho, 
daquela casa nada, apenas o pau-brasil.

Estava por ali, quando apareceu o proprietário do 
empreendimento descendo de sua camionete reluzindo 
de tão novinha que era. Simpático abriu-me um sorriso, 
me cumprimentou e puxou conversa.

– Rua tranquila essa, não é?
– Muito calma, muito sossegada – respondi.
– Fizemos muito barulho esses dias. Peço desculpas.
– Nada disso, nem se preocupe – então resolvi es-

ticar a prosa – Achei interessante vocês preservarem 
esse pau-brasil.

– Mas vamos derrubar, estamos esperando só a au-
torização.

– Mas é um pau-brasil – e ele me olhou com cara que 
não estava nem aí com minha indignação.

– É apenas uma árvore, depois a gente planta outra 
na calçada.

Desculpe-me caro Gonzaga, não tive forças para 
protestar. De que argumento eu teria ao meu dispor para 
convencer aquele biltre que aquilo era mais do que uma 
simples árvore? Era um pau-brasil! Não consegui.

Era isso.
Aceite um afetuoso abraço do amigo Luiz Augusto.

Carta a um 
amigo

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

Cultura popular

A Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Fu-
nesc) exibe hoje o penúlti-
mo programa de uma série 
especial do ‘De Repente na 
Rede’, versão alternativa 
do projeto ‘De Repente no 
Espaço’. Em seu formato em 
vídeo, a atração é exibida 
semanalmente, sempre às 
19h, pelo canal da Funesc 
no YouTube (youtube.com/
TVfunesc). Nesta edição, 
participam os poetas Hi-
pólito Moura (PI), Erica 
Pereira (PB), Espingarda 
do Cordel (PI) e Jefferson 
Silva (PI).

A apresentação é de 
Iponax Vila Nova, coordena-
dor do projeto, que além de 
conduzir as cantorias dos 
artistas celebrados em cada 
edição, ainda ministra ofici-
nas de declamação e versos 
pelo estado e coordena o 

Clube do Repente, em Cam-
pina Grande.

No elenco de convida-
dos estão: Hipólito Moura, 
natural de Picos (PI) e re-
sidente em Caruaru (PE). 
É repentista consagrado e 
um dos grandes vencedo-
res da atualidade, tendo 
sido premiado em mais de 
200 festivais pelo Brasil, ao 
longo de mais de 20 anos 
de carreira.

Já a jovem repentista 
Érica Pereira, natural de 
Vista Serrana (PB), é uma 
poetisa da nova geração. É 
conhecida por suas decla-
mações tranquilas e serenas 
– que não são empecilho 
para que lance mensagens 
diretas – apresentando-se 
sempre com um estilo pró-
prio e com a compreensão 
de que “O que precisa voar 
é a poesia”.

Espingarda do Cordel 
é cordelista, declamador, 
xilogravurista e escultor. 
Nasceu em Caruaru (PE) 
e foi batizado como José 
Antônio, recebendo o nome 
artístico quando se tornou 
poeta declamador. Atual-
mente, promove festivais e 
se destaca na nova geração 
de repentistas.

Jefferson Silva nasceu 
em José de Freitas (PI) e resi-
de em Lavras da Mangabeira 
(CE). É repentista da nova 
geração e foi a revelação en-
tre os participantes do fes-
tival Estado contra Estado, 
evento no qual participou 
pela primeira vez no ano de 
2019. No palco, destaca-se 
por sua serenidade e tran-
quilidade, não perdendo o 
foco por nada.

Segundo Iponax Vila 
Nova, este mês de dezem-

bro será composto por pro-
gramas especiais, sempre 
com a participação de quatro 
convidados, contemplando 
um cantador mais experien-
te, uma poetisa, um jovem 
poeta integrante da nova 
geração do repente e um 
espectador. A cada quarta-
feira, um novo grupo será 
apresentado pela internet.

Funesc traz mais quatro 
repentistas em especial

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da

Funesc no YouTube

Entre os convidados da penúltima edição do ano no ‘De Repente na Rede’ estão Hipólito Moura (E) e Espingarda do Cordel (D), ambos artistas do Piauí

Fotos: Divulgação

EstrEias

HomEm-aranHa - sEm Volta 
para Casa (Spiderman - No Way Home. EUA. 
Dir: Jon Watts. Ação, Fantasia, Super-Herói. 12 anos). Peter 
Parker (Tom Holland) precisará lidar com as consequências 
da sua identidade como aracnídeo ter sido revelada pela 
reportagem do Clarim Diário. Incapaz de separar sua vida 
normal das aventuras de ser um super-herói, Parker pede 
ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos 
esqueçam sua verdeira identidade. Entretanto, o feitiço não 
sai como planejado. CENTERPLEX MAG 2: 14h (dub.) - 17h15 
(leg.) - 20h30 (leg.); CENTERPLEX MAG 3: 13h30 (dub.) - 
16h45 (leg.) - 20h (leg.); CENTERPLEX MAG 4 (leg.): 18h30 
- 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 14h45 - 18h - 21h15; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 13h45 - 16h45 - 20h - 23h10 
(sex. e sáb.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (3D, dub.): 20h - 23h10; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (3D, dub.): 13h (sáb. e dom.) - 16h 
- 19h15 - 22h30 (sex. e sáb.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (3D, 
dub.): 15h - 18h15 - 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 
14h (exceto qua.) - 17h15 (exceto qua.) - 20h30 (exceto 
qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (3D): 14h30 (dub.) 
- 17h45 (leg.) - 21h (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP 
(3D, leg.): 15h30 - 18h45 - 22h; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 
- VIP (leg.): 17h (exceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 
(3D, dub.): 15h30 - 18h45 - 22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
3: 15h (dub.) - 18h15 (dub.) - 21h30 (leg.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub.): 14h30 - 17h45 - 21h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 5 (3D, dub.): 13h45 - 16h45 - 20h - 23h10 
(sáb. e dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 16h (exceto 
qua.) - 19h (exceto qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 
15h20 (exceto qua.) - 18h10 (exceto qua.) - 21h (exceto qua.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 17h50 (exceto qua.) - 20h45 
(exceto qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 13h50 (exceto 
qua.) - 16h40 - 19h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
14h20 - 17h10 - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (3D, dub.): 
14h50 - 17h40 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
14h20 - 17h10 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2 (3D, dub.): 
14h50 - 17h40 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 
13h50 (exceto qua.) - 16h40 - 19h30 (leg.); CINE SERCLA 
PARTAGE 1 (dub.): 17h50 (exceto qua.) - 20h45; CINE SER-
CLA PARTAGE 5 (dub.): 15h20 (exceto qua.) - 18h10 (exceto 
qua.) - 21h (exceto qua.).

pré-EstrEia (apEnas HoJE)

matrix rEsurrECtions (The Matrix 
Resurrections. EUA. Dir: Lana Wachowski. Ação, Sci-Fi e 
Aventura. 14 anos). Em um mundo de duas realidades – a 
vida cotidiana e o que está por trás dela – Thomas Anderson 
(Keanu Reeves) terá que escolher seguir o coelho branco mais 
uma vez. A escolha, embora seja uma ilusão, ainda é a única 
maneira de entrar ou sair da Matrix, que é mais forte, mais 
segura e mais perigosa do que nunca. CENTERPLEX MAG 2: 
14h30 (dub.) - 17h45 (leg.) - 21h (leg.); CINÉPOLIS MANA-
ÍRA 8: 14h (dub.) - 17h15 (leg.) - 20h30 (leg.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h15 - 17h30 - 20h45; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 14h - 17h15 - 20h30.

ContinuaÇÃo

amor sublimE amor (West Side Story. 
EUA. Dir: Steven Spielberg. Musical e Romance. 10 anos). 

Adaptado de um musical da Broadway, filme conta uma 
história de amor e rivalidade juvenil que se passa na 
Nova Iorque de 1957, no qual um casal vive um amor 
proibido. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.) 13h40 
(exceto na qua.).

Casa GuCCi (House of Gucci. EUA. Dir: Ridley 
Scott. Drama e Biografia. 14 anos). Baseado na história de 
Patrizia Reggiani (Lady Gaga), ex-mulher de Maurizio Gucci 
(Adam Driver), membro da família fundadora da marca ita-
liana Gucci. Patrizia conspirou para matar o marido em 1995, 
contratando um matador de aluguel e outras três pessoas, 
incluindo o terapeuta. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 
20h15 (exceto qua.).

Clifford - o GiGantE CÃo VEr-
mElHo (Clifford the Big Red Dog. EUA. Dir: Walt 
Becker. Infantil e Comédia. Livre). Estudante do ensino 
médio Emily Elizabeth conhece um criador de animais 
mágico que lhe dá um cachorrinho vermelho. Entretanto, 
ela nunca imaginou acordar e encontrar um cão gigante de 
três metros em seu pequeno apartamento em Nova York. 
Enquanto sua mãe está viajando a negócios, Emily e seu 
tio divertido Casey vão viver uma grande aventura pelas 
ruas de Nova York com a chegada do novo membro da 
família. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 13h30; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 14h (sáb e dom.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 1 (dub.): 14h (exceto qua.).

EnCanto (Encanto. EUA. Dir: Byron Howard e 
Jared Bush. Animação e Comédia. Livre). Na Colômbia, a 
extraordinária família Madrigal vive escondida em uma 

região montanhosa isolada, conhecido como Encanto. A 
magia da região abençoou todos os meninos e meninas 
membros da família com poderes mágicos, desde super-
força até o dom da cura. Mirabel é a única que não tem um 
dom mágico. Mas, quando descobre que a magia que cerca 
o Encanto está em perigo, ela decide que pode ser a última 
esperança de sua família excepcional. CENTERPLEX MAG 
2 (dub.): 12h (qua.) - 14h30 (exceto qua.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 3 (dub.): 15h45 - 18h10 - 20h40; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 16h15 (exceto qua); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 3 (dub.): 15h40 (exceto qua.); CINE SERCLA PAR-
TAGE 4 (dub.): 15h40 (exceto qua.).

EtErnos (Eternals. EUA. Dir: Chloé Zhao. Super
-Herói, Ficção Científica e Fantasia. 12 anos). Os Eternos 
são uma raça de seres imortais que viveram em segredo 
durante a antiguidade da Terra, moldando sua história 
e suas civilizações ancestrais. Seguindo os eventos de 
Vingadores: Ultimato, uma tragédia inesperada os força a 
sair das sombras para se reunirem contra os mais antigos 
inimigos da humanidade, Os Deviantes. CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 2 (dub.): 18h30 (exceto qua.).

missÃo rEsGatE (The Ice Road. EUA. Dir: 
Jonathan Hensleigh. Ação e Suspense. 14 anos). Depois que 
uma distante mina de diamantes desmorona na região nor-
te do Canadá, um motorista de caminhão (Liam Neesom) 
faz o impossível para conseguir atravessar o gelo e resgatar 
com vida os minerados soterrados durante o acidente. Mas 
as condições climáticas pioram a cada minuto, tornando a 
missão cada vez mais difícil. CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 
(dub.): 21h45 (exceto qua.).

Em cartaz

• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585] • Shopping  Manaíra (Box) 
[3246-3188] • Sesc - Campina Grande [3337-1942] • Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro 
Severino Cabral [3341-6538] • Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

Serviço

Foto: Divulgação

Neo (Keanu Reeves) está de volta em ‘Matrix Resurrections’, quarto filme da franquia que tem sessões de pré-estreia hoje



Gilberto Gil (foto) – um dos poucos 
artistas brasileiros a levar com leve-
za e sinceridade as coisas holísticas 

– é essencialmente um filósofo. 
       Antes que receba a primeira pedra 

atirada por algum desses autoiluminados 
acadêmicos que transitam em corredores 
universitários, observo que filosofia, neste 
tumultuado século 21, não é mais uma coi-
sa do domínio absoluto de quem carrega 
“o diploma de filósofo”, de quem escreve e 
publica obras e obras na área.
       Millôr Fernandes foi um dos maiores 
filósofos do país. Contestar? Como?

nnnnnnnnnn

       Filosofia hoje é a soma da simplici-
dade do(s) sere(s) justamente quando 
respeita-se o tal do holismo como tendên-
cia, que se supõe seja própria do Univer-
so, a sintetizar unidades em totalidades 
organizadas.
       Uma questão holística: filosoficamente 
cantando, escrevendo e falando, Gilberto 
Gil continua como o que há de único e 
permanente na filosofia, não obstante as 
divergências e até contradições entre os 
sistemas. É a filosofia perene.

       Pode-se até voltar a Aristóteles para 
compreender que o autor de ‘Parabolicama-
rá’ e ‘Não tenho medo da morte’ caminha 
pelo oceano de que as tais “fotografias” das 
coisas ditas divinas são primeiras, imutá-
veis e separadas, enquanto são eternas, 
mutantes e homogêneas.

nnnnnnnnnn

       Um trecho significativo de uma entrevis-
ta de Gilberto Gil:
       “O importante hoje é o dia transcorrer 
para tudo e para todos ao meu redor e dor-
mir um sono para mim. Hoje, eu silencio com 
mais quietude para ouvir o barulho do mun-
do, para compreendê-lo. Talvez minha última 
grande obrigação, em que ainda sou tentado 
a comprometer o ego, é a produção da boa 
morte. Passo a vida tentando me livrar do 
mal. Como eu disse numa música, ‘Se a morte 
faz parte da vida / se vale a pena viver / en-
tão, morrer vale a pena’. Esse é o haikai que 
definiria meu perfil existencial hoje”,
       As questões levantadas por Gil na 
travessia vida-morte explodem bem nestas 
suas palavras de simplicidade filosófica: “Se 
eu estou cada vez mais envolvido no pro-
cessamento da minha morte, em viver bem 

para morrer melhor, então eu vejo a morte 
do meu filho”.
       (Lembro do filho de Gil, o baterista Pe-
drinho, precocemente morto num acidente 
de automóvel, e do meu pai, Sebastião, que 
suicidou-se inexplicavelmente, mas sem 
que esse suicídio entre no processo da mi-
nha morte e, consequentemente, da minha 
vida, como hoje raciocino).
       Voltando a Gil: “Claro que há muita dor, 
como há no dentista que eu fui na semana 
passada. É a mesma coisa, só que uma é 
física e outra é moral, e eu sou mais corajo-
so para a dor moral. Um corte na mão por 
uma lâmina de barbear me assusta mais 
do que uma humilhação”.

nnnnnnnnnn

       As pessoas mais infelizes são aquelas 
que só compreendem o infinito e a eterni-
dade para a frente; não aceitam infinito e 
eternidade para trás. Isso traz infelicidade, 
quando as infelicidades devem ser circuns-
tanciais para melhorar o nosso comum 
aprendizado cósmico. 
         Basta sentir como é curto o tempo 
adotado e que nos dividem em fusos horá-
rios com a Terra gira em torno do Sol.

Gilberto Gil silencia para ouvir o barulho do mundo

“Claro que há muita dor, como há no dentista 
que eu fui na semana passada. É a mesma coisa, 

só que uma é física e a outra é moral, e eu sou 
mais corajoso para a dor moral. Um corte na 
mão por uma lâmina de barbear me assusta 

mais do que uma humilhação”.

Foto: Divulgação

Cultura

Após dois anos sem a 
realização de concertos, 
devido à pandemia do novo 
coronavírus, a Orquestra 
Sinfônica da Paraíba (OSPB) 
voltará a se apresentar no 
palco da Sala Maestro José 
Siqueira, no Espaço Cultural 
José Lins do Rego, em João 
Pessoa, no próximo ano, 
adotando os protocolos es-
tabelecidos pelo Governo 
do Estado no combate à 
Covid-19.

Para as apresentações 
programadas para a tempo-
rada 2022, no período de 
março a dezembro, a OSPB e 
a Orquestra Sinfônica Jovem 
da Paraíba (OSJPB) vão abrir 
inscrições para selecionar 
músicos e estudantes de 
música para ingressar na 
prática de orquestra, através 
de audição, na condição de 
músico instrumentista e/ou 
solista bolsista.

Para a orquestra pro-
fissional, serão ofertadas 
22 bolsas para contratação 
imediata e 22 para cadastro 
de reserva, distribuídas nos 

seguintes instrumentos: 
violino, viola, violoncelo, 
oboé e corne inglês, percus-
são e piano.

Já para a orquestra 
jovem, são 70 bolsas para 
violino, viola, violoncelo, 
contrabaixo, flauta, oboé, cla-
rineta, fagote, trompa, trom-
pete, trombone tenor, trom-
bone baixo, tuba e percussão. 
Entre os classificados para 
integrar a Orquestra Jovem, 
serão selecionados ainda seis 
estudantes de música, com 
idade entre 14 e 30 anos, que 
desejem atuar na condição 
de solista.

As inscrições são gra-
tuitas, sendo realizadas 
exclusivamente de forma 
remota. Os candidatos deve-
rão acessar os formulários 
disponibilizados no portal 
da Fundação Espaço Cultu-
ral da Paraíba (www.funesc.
pb.gov.br), na aba ‘Editais’, 
preencher os dados, anexar 
os documentos solicitados e 
enviar até o dia 20 de janei-
ro. Entre a documentação 
exigida ao candidato está 

o cartão de vacinação, com 
esquema vacinal completo 
para Covid-19.

A lista final dos candi-
datos aptos a participar da 
audição de músicos instru-
mentistas e/ou solista será 
divulgada no dia 4 de feve-
reiro de 2022, no site oficial 
da Funesc, e disponibilizada 
no mural da administração 
da OSPB, localizada na ram-
pa 4 do Espaço Cultural.

Será permitido ao can-
didato inscrever-se em am-
bos os processos seletivos, 
orquestra profissional e jo-
vem, mas caso seja aprova-
do, não poderá haver acú-
mulo de bolsas, ficando a 
critério do selecionado a 
opção escolhida.

Audição
O processo de seleção 

se dará em uma etapa, com 
a execução da peça de con-
fronto disponibilizada pela 
OSPB (também está dispo-
nível na página oficial da 
Funesc), acrescida de uma 
peça de livre escolha do 

músico, sendo aprovado 
e classificado o candidato 
que obtiver a maior média 
entre todos os integrantes 
da banca examinadora.

As audições serão rea-
lizadas na Sala de Concer-
tos Maestro José Siqueira 
ou no Auditório dos Coros 
na administração da OSPB, 
ambos localizados no Es-
paço Cultural (Rua Abdias 
Gomes de Almeida, 800, 
Tambauzinho), na capital 
paraibana, no período de 
14 a 18 de fevereiro. Os 
resultados das audições 

serão publicados no Diário 
Oficial do Estado (DOE) e 
em lista fixada no mural da 
Administração da Orques-
tra Sinfônica da Paraíba, a 
partir do dia 23 de feverei-
ro do ano que vem.

Os estudantes de mú-
sica classificados para as 
vagas imediatas da Orques-
tra Jovem receberão bolsa 
no valor mensal de R$ 700, 
e os solistas, no mês de sua 
atuação, terão acrescidos 
na bolsa um cachê no valor 
de mil reais. Já a bolsa men-
sal dos classificados para as 

vagas imediatas da Orques-
tra Sinfônica da Paraíba 
será de R$ 2.200.

Orquestras Sinfônicas da PB
selecionam músicos para 2022

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Após dois anos sem realizar concertos devido à pandemia, OSPB e OSJPB abrem vagas para instrumentistas e solistas

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial

da Funesc

Para a Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba (OSJPB), são oferecidas 70 bolsas para violino, viola, contrabaixo, 
violoncelo, flauta, oboé, clarineta, fagote, trompa, trompete, trombone tenor, trombone baixo, tuba e percussão
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Para a orquestra profissional, serão 
ofertadas 22 bolsas para contratação 
imediata, além de 22 para o cadastro 
de reserva
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João Azevêdo destacou a importância de firmar parcerias com as prefeituras para desenvolver obras e ações

O governador João Aze-
vêdo recebeu, ontem, na 
Granja Santana, o prefeito 
de Picuí, Olivânio Dantas, 
ocasião em que assinou con-
vênios para a construção de 
um ginásio poliesportivo no 
distrito de Santa Luzia e para 
conclusão das obras da bi-
blioteca no município, cujos 
investimentos somam R$ 
978,5 mil.  

Na oportunidade, o chefe 
do Executivo estadual desta-
cou a importância de firmar 
parcerias com as prefeituras 
para assegurar obras e ações 
que melhoram a qualidade 
de vida das pessoas. “Eu te-
nho uma visão municipalista 
e, por isso, temos convênios 
com os 223 municípios do 
estado. Eu sei que a constru-
ção de um ginásio assegura 
não só um espaço adequado 
para a prática de esporte, mas 
amplia a área de convivência 
entre as pessoas. Além disso, a 

biblioteca reflete diretamente 
na educação, política pública 
que permite que as nossas 
crianças e jovens tenham um 
futuro promissor”, falou. 

 Por sua vez, o prefeito 
Olivânio Dantas, agradeceu 
ao governador João Azevêdo 
pelos investimentos. “Com 
certeza, vão fazer a diferen-
ça para Picuí. Nós não temos 
espaço para biblioteca e pas-
saremos a ter, o que vai ser 
muito importante para os 
nossos alunos. Santa Luzia 
também não tem ginásio po-
liesportivo e vai receber essa 
ação tão importante e é muito 
gratificante construir essa 
parceria”, disse. 

 O deputado estadual 
Chió e os secretários Deusde-
te Queiroga (Infraestrutura, 
dos Recursos Hídricos e do 
Meio Ambiente) e Cláudio 
Furtado (Educação, Ciência 
e Tecnologia) estiveram pre-
sentes.

Governador recebe prefeito 
de Picuí e assegura convênios

Vetos e projetos
Diário Oficial do Estado publica vetos e projetos do governo que viraram leis. 
Além das matérias do Poder Executivo, edição relaciona projetos encaminhados 
à Assembleia pelo MPPB. “Tá na Mesa” foi um dos programas. Página 14
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O governador João Azevêdo assinou ontem os convênios para a construção de um ginásio poliesportivo e a conclusão das obras da biblioteca do município

Foto: Secom-PB

TCE orienta prefeitos sobre a aplicação de recursos

Apenas profissionais da Educação recebem pelo Fundeb

O presidente do Tribu-
nal de Contas do Estado, con-
selheiro Fernando Rodrigues 
Catão, recebeu, em audiência, 
na manhã de ontem, os diri-
gentes da Famup – Federação 
dos Municípios da Paraíba, 
para discutir com a Auditoria 
da Corte a aplicação do novo 
Fundeb (Lei 14.113/20), a 
partir de 2021. Na oportuni-
dade, o TCE prestou orienta-
ções sobre a correta aplicabi-
lidade da lei.

Participaram da reu-
nião, o presidente da Famup, 
George Coelho, o diretor de 
Auditoria e Fiscalização do 
TCE, Eduardo Ferreira Al-
buquerque, técnicos e as-
sessores. Durante a reunião 
foram abordados temas que 
têm preocupado os gestores 
municipais, em especial no 
tocante à aplicação dos 70% 
previstos para esse ano e às 
sobras do Fundeb – Fundo de 
Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação.

O conselheiro Fernando 
Catão alertou os prefeitos 

em relação à validade da Lei 
14.113/20, e sua vigência 
a partir de 2021, reiteran-
do também as vedações de 
aumento a qualquer título 
de gastos com pessoal até 
o final deste ano, conforme 
preceitua a Lei Complemen-
tar 173/20. “Eventuais des-
cumprimentos do art. 26 da 
Lei 14.113/20, serão exami-
nados caso a caso quando do 
exame das contas de 2021”, 
observou o conselheiro.

No encontro os técnicos 
do TCE orientaram a várias 
indagações, entre as quais 
explicaram que aos profis-
sionais de educação aplica-
se o limite de remuneração 
previsto no art. 37, XI, CF – 
caso dos municípios, o sub-
sídio do prefeito. Também 
que as sobras de recursos 
do Fundeb devem ser trata-
das de acordo com as regras 
da Lei 14.113/20 e inexis-
te regra autorizativa na Lei 
14.113/20 e na CF tratan-
do de rateio de recursos do 
Fundeb.  

Recomendou-se ainda 
observar a correta conta-

Trabalhadores da educa-
ção básica, com ou sem cargo 
de direção e chefia; profissio-
nais do Magistério; servido-
res que atuam na realização 
de serviços de apoio técnico
-administrativo e operacio-
nal. Estes são os profissionais 
que, de acordo com a nova 
lei, recebem pelo Fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
(Fundeb), que agora abrange 
profissionais da educação 
básica, e não somente aque-
les que exercem o magistério. 

O esclarecimento é da 
Secretaria de Estado da Edu-
cação e da Ciência e Tecnolo-
gia da Paraíba (SEECT-PB), 
que, em nota, ratifica que 
vem cumprindo com as nor-

mas vigentes do Fundeb e 
repudia a produção e circula-
ção de informações que não 
condizem com a realidade 
sobre a utilização do Fundeb 
na Paraíba.  

A nota esclarece que o 
Fundeb foi instituído como 
instrumento permanente de 
financiamento da educação 
pública por meio da Emenda 
Constitucional nº 108, de 26 
de agosto de 2020, regula-
mentado pela Lei nº 14.113, 
de 25 de dezembro de 2020. 
“Todo o recurso gerado é re-
distribuído para aplicação na 
manutenção e no desenvol-
vimento da educação básica 
pública, bem como na valo-
rização dos profissionais da 
educação, incluída sua con-

digna remuneração”, explica 
a nota.

 De acordo com as ex-
plicações da SEECT-PB, na 
emenda constitucional 53, 
de 2006, 60% do Fundeb era 
destinado aos profissionais 
do magistério que estives-
sem em exercício no ensino 
básico. Com a emenda consti-
tucional 108, de 2020, houve 
alteração no entendimento 
da aplicação do recurso do 

Fundeb, aumentando o per-
centual de 60% para 70% e 
redefinida a classe de profis-
sionais da educação que se 
enquadram neste percentual. 

 “Destacamos o que es-
tabelece a nova legislação 
do Fundeb sobre quem são 
os profissionais da educa-
ção: professores habilitados 
em nível médio ou superior 
para a docência na educação 
infantil e nos ensinos funda-

mental e médio; trabalhado-
res em educação portadores 
de diploma de pedagogia, 
com habilitação em adminis-
tração, planejamento, super-
visão, inspeção e orientação 
educacional, bem como com 
títulos de mestrado ou dou-
torado nas mesmas áreas; 
trabalhadores em educação, 
portadores de diploma de 
curso técnico ou superior 
em área pedagógica ou afim; 
profissionais com notório sa-
ber reconhecido pelos res-
pectivos sistemas de ensino 
para ministrar conteúdos de 
áreas afins à sua formação 
para atender o disposto no 
inciso V do caput do art. 36, 
da LDB; profissionais com 
notório saber, reconhecido 

pelos respectivos sistemas 
de ensino, para ministrar 
conteúdos de áreas afins à 
sua formação ou experiência 
profissional, atestados por ti-
tulação específica ou prática 
de ensino em unidades edu-
cacionais da rede pública ou 
privada ou das corporações 
privadas em que tenham 
atuado, exclusivamente para 
atender ao inciso V do caput 
do art. 36; profissionais gra-
duados que tenham feito 
complementação pedagógi-
ca, conforme disposto pelo 
Conselho Nacional de Edu-
cação; psicólogos que atuam 
na rede básica de ensino; e 
assistentes sociais que atuam 
na rede básica de ensino”, de-
talha a nota.

bilização da aplicação dos 
recursos do Fundeb, espe-
cificamente no tocante à 
complementação da União, 
observando-se os critérios 
estabelecidos pela nova lei, 
atentando-se para os alertas 

emitidos pelo TCE. Quanto 
às despesas com qualifica-
ção, segundo o Tribunal de 
Contas, deve-se entender 
que não se enquadram em 
despesas mínimas previstas 
no artigo 26 da referida Lei. 

Outro ponto, conforme a lei, 
é que todas as despesas se-
jam pagas diretamente pela 
conta do Fundeb, aberta com 
o fim de movimentar esses 
recursos, inclusive folha de 
pagamento.

Auditoria Temática
No encontro com os di-

rigentes da Famup, o pre-
sidente Fernando Catão 
informou que na sessão do 
Tribunal Pleno, nesta quar-
ta-feira (22), serão apre-
sentados os resultados da 
Auditoria Temática sobre o 
“Novo Fundeb”, que o TCE 
realizou para analisar as 
receitas e despesas no âm-
bito dos municípios parai-
banos, trabalho realizado 
pela Diretoria de Auditoria 
e Fiscalização e pelo Grupo 
de Planejamento e Controle. 

O presidente anteci-
pou que, conforme os da-
dos, entre os meses de ja-
neiro a outubro houve um 
crescimento de receita de 
R$ 625,25 milhões, o que 
representa um crescimen-
to de 38,24%, levando-se 
em conta os anos de 2020 
e 2021. Percebeu-se que as 
despesas com a remunera-
ção dos profissionais não 
acompanhou o crescimen-
to da receita, ou seja, caiu 
de 75,14% em 2019 para 
64,45% em 2021.

 Todo o recurso gerado é redistribuído para 
aplicação na manutenção e no desenvolvimento da 
educação básica pública, bem como na valorização 

dos profissionais da educação, incluída sua 
condigna remuneração 

Dirigentes da Famup foram ao Tribunal de Contas, onde receberam orientações sobre aplicação dos recursos do Fundeb

Foto: TCE-PB



Políticas

No total, 15 leis foram oficializadas ontem, entre elas as que preveem o projeto “Tá na Mesa” e a bolsa desempenho dos militares

O Diário Oficial publi-
cou na sua edição de ontem, 
dois vetos, dois decretos que 
regulamentam leis estaduais 
e mais 15 leis estaduais, en-
tre as quais, estão incluídos 
o programa “Tá na Mesa”, a 
bolsa desempenho dos mili-
tares e vários outros impor-
tantes programas criados e 
lançados pelo Governo do 
Estado no decorrer do se-
gundo semestre de 2021.  

A relação acrescenta e 
destaca ainda a Gratificação 
de Incentivo à Produtividade 
e Plantões dos profissionais 
de enfermagem; o pagamen-
to do Incentivo do Desempe-
nho no âmbito da Secretaria 
de Saúde; o pagamento de 
plantões extras nas Unida-
des Assistenciais e Adminis-

trativas vinculadas também 
à Secretaria Saúde; e o pro-
jeto que Normatiza o Pro-
grama Cartão Alimentação.

Ainda na mesma rela-
ção de leis publicadas, está 
o programa que instituiu 
reserva de vagas para a po-
pulação negra nos concursos 
públicos para provimento 
de cargos efetivos e empre-
gos públicos no âmbito da 
administração pública es-
tadual, na Universidade 
Estadual da Paraíba, nas 
autarquias, nas fundações 
públicas, nas empresas pú-
blicas e nas sociedades de 
economia mista controladas 
pelo Estado da Paraíba, con-
siderando critérios de renda 
bruta familiar e de tempo 
mínimo de ensino público 
escolar nos termos da lei.

Com organização e mo-
nitoramento do Processo 

Legislativo desenvolvido 
pelo Consultor Legislativo 
Félix de Sousa Araújo So-
brinho, a relação de maté-
rias também inclui o decre-
to que regulamentou a Lei 
Estadual nº 12.048 estabe-
lecendo o plano de execu-
ção do Programa Estadual 
Dignidade Menstrual; e o 
programa que instituiu o 
Fundo de Combate e Erradi-
cação da Pobreza no Estado.

Além das matérias de 
autoria do Poder Executi-
vo, a publicação da edição 
de ontem do Diário Oficial 
relaciona também projetos 
encaminhados à Assembleia 
Legislativa pelo Ministério 
Público, além de vetos (to-
tal ou parcial) a projetos 
de autoria dos deputados 
Chió (Rede), Cida Ramos, 
Hervázio Bezerra e Este-
la Bezerra (todos do PSB).

Ademilson José 
ademilson51056jose@gmail.com

Programas do Estado são 
publicados no Diário Oficial
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Criado para atender emergencialmente a população carente durante a pandemia, o Tá na Mesa virou política de Estado

Foto: Secom-PB

Galdino preside comissão de recesso da Assembleia

Câmara veta passaporte, mas ‘novela’ deve continuar

O presidente da As-
sembleia Legislativa da 
Paraíba(ALPB), deputado 
Adriano Galdino(PSB) anun-
ciou, ontem, os nomes dos 
12 titulares e 12 suplentes 
que estão integrando a co-
missão parlamentar que 
atuará durante o período 
de recesso, previsto para 
terminar no começo de fe-
vereiro do próximo ano.

A lista dos titulares da 
comissão começa com o pró-
prio Adriano Galdino que 
funcionará como presidente 
e se completa com os depu-
tados Junior Araújo(Avan-
te), Taciano Diniz(Avante), 
Tião Gomes (Avante), Wil-
son Filho (PTB) , Ricardo 
Barbosa (PSB), Lindolfo Pi-
res (Podemos), Pollyanna 
Dutra (PSB), Chió (Rede) 
Gilberto Silva (PSL), Ca-
mila Toscano (PSDB) e To-

var Correia Lima (PSDB).
Como suplentes, fica-

rão a deputada Cida Ramos 
(PSB), os deputados Anísio 
Maia (PT), Dr. Érico (PDSB), 
Buba Germano (PSB), Bran-
co Mendes (Podemos), Este-
la Isabel (PSB), João Gonçal-
ves (Podemos), Doda de Tião 
(PTB), Anderson Monteiro 
(PST), Moacir Rodrigues 
(PSL) e Cláudio Régis (PP).   

O ato é baseado na pró-
pria Constituição Estadual, 
que diz: “Durante o recesso, 
salvo convocação extraordi-
nária, haverá uma Comissão 
Representativa da Assem-
bleia Legislativa, cuja com-
posição guardará, quando 
possível, a proporcionalida-
de da representação parti-
dária, com atribuições defi-
nidas no Regimento Interno”.

Segundo o Regimento 
Interno da Casa, a Comis-

Depois de quase duas 
horas de debate e contra-
riando os pareceres das 
Comissões de Constituição 
e Justiça e de Direitos Hu-
mano, o plenário da Câmara 
Municipal de João Pessoa(-
CMJ) aprovou, ontem, por 19 
a 8, o projeto que proíbe ‘o 
passaporte de vacinação’ na 
capital paraibana, inclusive 
sabendo previamente que a 
matéria deve ser vetada pelo 
prefeito Cícero Lucena(PP).

O autor da matéria foi 
o vereador Carlão Pelo-
Bem(Patriotas) que, junta-
mente com quase todos os 
demais que lhe acompa-
nharam, alegou ser a favor 
da vacina, mas contra so-
mente os controles esta-
belecidos pelo Passaporte. 

Contra o projeto, fica-
ram somente os vereadores 
Odon Bezerra (Cidadania), 
Marcos Henriques (PT), Ju-
nio Leandro (PDT), Marmuth 
Cavalcante (DEM), Fernan-
do Milanez (PTB), Zezinho 
Botafogo (PSB), Bruno Fa-
rias (Cidadania) e Emano 
Santos (PP). Pela aprova-
ção, votaram 19, número 

são tem as atribuições de 
receber, apreciar e encami-
nhar à Mesa Diretora, para 

as providências cabíveis, 
apelos populares sobre si-
tuação emergencial, adotar 

providências cabíveis para 
acionamento do Poder Le-
gislativo nos casos de cala-

midade pública, alteração da 
ordem institucional e aten-
dimento urgente de necessi-
dade inadiável da sociedade.

A comissão também 
representará a Assembleia 
em atos ou solenidades, 
nos quais se faça necessá-
ria a sua presença e tomar 
conhecimento e providên-
cias sobre a participação 
urgente do Poder Legisla-
tivo nos casos decorrentes 
de suas atribuições consti-
tucionais.

A Comissão tem entre suas 
atribuições encaminhar 
à Mesa Diretora apelos 

populares sobre situação 
emergencial

Adriano Galdino (PSB) anunciou os nomes dos 12 titulares e 12 suplentes da comissão parlamentar de recesso

Foto: Reprodução

que o autor precisará para 
derrubar o veto do prefeito.

Como as sessões têm 
sido híbridas, vereadores 
contrários acham que a vota-
ção pode não ter contado com 
todos os demais 19, e que nes-
se bloco devem estar alguns 
que podem acompanhar o 

veto do prefeito e derrubar 
do projeto. Novela que segue.

E por falar em novela, 
a aprovação de ontem foi 
apenas o terceiro capítulo 
de uma novela mesmo que 
começou com outro projeto 
que defendia o passaporte e 
que foi apresentado há pou-

cas semanas pelo vereador 
Milanez Neto. A matéria nem 
chegou a plenário porque 
foi derrubada ainda na CCJ.

Enquanto Milanez re-
corria tentando ressuscitar 
seu projeto, Carlão Pelo-
Bem apresentou o projeto 
aprovado ontem que é em 

sentido contrário,  mas 
que enfrentou proble-
mas em duas comissões. 

Outros destaques
Entre os PLOs acatados, 

de autoria dos vereadores, 
também foram destaque os 
seguintes: o PLO 93/2021, 
de Zezinho Botafogo (Cida-
dania), que institui a Política 
Municipal de Incentivo à Bio-
construção (as tecnologias de 
impacto ambiental reduzido 
na construção de moradias, 
por meio do emprego de técni-
cas de arquitetura adequadas 
ao clima, segundo padrões de 
eficiência energética, ao trata-
mento adequado de resíduos 
e ao uso de matérias-primas 
locais); o PLO 617/2021, de 
Tanilson Soares (Avante), que 
dispõe sobre a substituição 
de cartazes ou dispositivos 
similares de afixação obriga-

tória em estabelecimentos 
comerciais exigidos por leis 
municipais, por um único car-
taz que contenha um Código 
de Barras Bidimensional (QR 
Code); o PLO  649/2021, de 
Bruno Farias (Cidadania), que 
obriga as casas de repouso e 
demais instituições destina-
das à permanência de idosos, 
localizadas em João Pessoa a 
instalar um sistema de mo-
nitoramento por câmeras de 
vídeo em suas dependências 
internas, ficando as imagens 
armazenadas pelo período 
mínimo de 60 dias; e o PLO 
774/2021, de Milanez Neto 
(PV), que  estabelece a im-
plantação de cartazes infor-
mativos dentro dos ônibus ur-
banos da cidade explicitando 
os itinerários com exibição, 
em ordem, do nome de cada 
rua e de cada avenida pelas 
quais o ônibus realiza o trajeto. 

Vereadores levaram mais de duas horas para decidir sobre a proibição do passaporte de vacinação em João Pessoa

Foto: CMJP

No total, o Plenário aprovou 17 Projetos de Lei 
Ordinária (PLO), três Projetos de Lei Complementar 

(PLC) e um Projeto de Decreto Legislativo (PDL)



Brasil

Ao concluir o inquérito, a Polícia Federal reconheceu o delito cometido pelo autor do e-mail, Douglas de Toledo Bozza

A Polícia Federal (PF) 
concluiu o inquérito sobre 
as ameaças de morte aos di-
retores da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An-
visa) em razão de eventual 
aprovação das vacinas contra 
a Covid-19 para crianças e 
entendeu que “restou com-
provada a materialidade e 
autoria” do delito cometido 
pelo autor do e-mail, Douglas 
de Toledo Bozza.

No entanto, o delega-
do Tarcísio Júnior Moreira 
acabou não indiciando o 
investigado pelo fato de o 
delito de ameaça se tratar 
de um crime de menor po-
tencial ofensivo. Foi enviado 
o relatório à Justiça Federal 
do Distrito Federal, “para 
tomada das medidas que 
melhor convier a Justiça”. 
Caberá ao Ministério Pú-
blico Federal denunciar o 
investigado ou não.

“Assim, presentes os 
pressupostos configuradores 
do Fato Típico: Conduta Hu-
mana, Resultado, Nexo Cau-
sal e Tipicidade Formal, Ma-
terial e Subjetiva, conclui-se 
que o ora investigado merece 
a reprimenda penal prevista 
em lei, ressalvados os casos 
de Extinção de Culpabilidade 
e Punibilidade. Todavia, dei-
xa-se de indiciá-lo, por tratar-
se de crime menor potencial 

ofensivo, nos termos do art. 
138, parágrafo 2º, da IN nº 
108/2016-DG/PF”, registra 
relatório da PF sobre o caso. 
O documento registra que a 
investigação foi concluída em 
12 de novembro.

O e-mail com as ameaças 
foi encaminhado no dia 28 
de outubro para servidores 
da Secretaria de Educação 
do Estado do Paraná e para 
a Primeira a Quinta Direto-
ria da Anvisa. No texto, Bo-
zza dizia que, caso houvesse 
aprovação da Anvisa para 
vacinação de crianças contra 
a Covid-19, retiraria seu filho 
da escola. A mensagem tra-
zia a afirmação mentirosa de 
que os imunizantes seriam 
experimentais e registrava: 
“deixando bem claro para os 
responsáveis, de cima para 
baixo: quem ameaçar contra 
a segurança física do meu 
filho: será morto.”

Os cinco diretores amea-
çados - entre eles o presi-
dente da autarquia, Antonio 
Barra Torres - encaminha-
ram representações à PF e 
prestaram depoimentos no 
âmbito da investigação. Eles 
relataram que as ameaças 
deixaram muitos funcioná-
rios da Anvisa preocupados e 
“em situação de vulnerabili-
dade”, além de manifestarem 
receio de o fato influenciasse 
outras pessoas a propagarem 
ameaças semelhantes e “fazê
-las cumprirem”.

Pepita Ortega
Agência Estado

PF não indicia homem suspeito 
de ameaçar diretores da Anvisa
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Acusado fez alegações falsas sobre vacinação 
Em sua oitiva, Bozza voltou 

a fazer alegações falsas sobre a 
imunização contra a Covid-19, 
sustentando que “o fato de a An-
visa querer aprovar a vacinação 
para crianças seria um ‘assédio’”. 
Ainda segundo o depoimento, 
as ameaças se deram após a 
Secretaria de Educação do Para-
ná estabelecer que “seu filho só 
voltaria para escola se os respon-
sáveis assinassem uma declara-
ção decretando cumprimento dos 
protocolos de segurança”.

Para a PF, “o “estabelecimen-
to” prolatado por Douglas Bozza 
seria mais que uma ameaça, mas 
uma certeza de que o mal injusto 
e grave ocorreria”. O delegado 
Tarcísio Júnior Moreira Lima en-
tendeu que o caso gerou “consi-
derável temor nas vítimas”.

Além disso, apontou que a 
ameaça é ainda mais preocu-
pante em razão do “atual mo-
mento pandêmico que o país 
atravessa, aliado à polarização 
político-ideológica que se espraia 
no terreno das ciências, tornado 
simples factoides em verdades 
absolutas, a serem “defendidas” 
com o próprio sangue, se for en-
tendido como necessário”.

Após o e-mail do paranaense, 
os servidores receberam uma ou-

tra ameaça, também por e-mail, 
de forma anônima. Depois, mais 
de um mês após as ameaças de 
Bozza, a Anvisa aprovou o uso 
da vacina da Pfizer em crianças 
de 5 a 11 anos - e os servidores 
voltaram a ser ameaçados.

Após a Anvisa avalizar a va-
cinação de crianças, o presidente 
Jair Bolsonaro chegou a ameaçar 
divulgar os nomes dos diretores 
técnicos da autarquia. O discur-
so foi acompanhado pela base 
aliada do chefe do Executivo. 

Neste domingo, 19, servidores 
relataram novas ameaças em 
razão do tema.

A política da imunização das 
crianças conta com o apoio do 
Conselho Nacional de Secre-
tários de Saúde (Conass) e de 
especialistas de todo o mundo, 
sendo que em diversos países a 
vacinação de tal população já foi 
iniciada. No entanto, o assunto 
enfrenta resistência do presiden-
te Jair Bolsonaro e de apoiadores 
da ala ideológica do governo.

Dirigentes da Anvisa foram ameaçados de morte após a aprovação de vacina contra a Covid para crianças

Foto: Agência Estado

IBGE terá recursos garantidos 
para realização do Censo 2022

O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) terá os recursos ne-
cessários para a realização 
do Censo Demográfico 2022 
caso seja aprovado o previs-
to no relatório do Orçamen-
to apresentado na segun-
da-feira, 20, no Congresso. 
O relatório prevê os quase 
R$ 2,293 bilhões exigidos 
para levar o levantamento 
a campo em meados do ano 
que vem.

O instituto tem alertado 
pela necessidade da inte-
gralidade dos recursos para 
viabilizar o Censo, que teve 
sua realização determinada 
em plenário pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF).

N o  P L O A  e n v i a d o 
pelo Poder Executivo, es-
tavam previstos apenas 
R$ 2 bilhões para o Cen-
so Demográfico,  a des-
peito dos apelos do IBGE 
por R$ 2.292.907.087,00 
para que fosse viável. Após 
novo questionamento so-
bre o assunto no Supremo, 
o Ministério da Economia 
emitiu um ofício para que o 
orçamento demandado pelo 
IBGE fosse complementado.

No entanto, na Comis-
são Mista do Orçamento, 
esse montante ainda foi re-
duzido a cerca de R$ 1,896 
bilhão, o que gerou novo 
alerta do instituto. Na sema-
na passada, o IBGE divulgou 
nota reiterando que o levan-
tamento exigiria a quantia 

integral de R$ 2.292.907 
087,00 para que fosse “viá-
vel” em 2022.

“O IBGE reitera que o 
orçamento necessário, viá-
vel, para a realização do 
Censo Demográfico 2022, 
é de R$ 2.292.907.087,00. 
Sendo R$ 2.000.000.000,00 
já registrados no PLOA 
2022 (Proposta de Lei Orça-
mentária Anual) e mais R$ 
292.907.087,00 autoriza-
dos pela Secretaria Especial 
do Tesouro e Orçamento. 
Esses R$ 292 907.087,00 
complementares sairão do 

Fundo de Garantia à Ex-
portação (FGE), supervi-
sionado pelo Ministério da 
Economia”, manifestou o 
órgão estatístico em nota 
distribuída à imprensa no 
último dia 13.

No relatório geral apre-
sentado agora pelo relator-
geral do Orçamento, Hugo 
Leal (PSD-RJ), houve um 
acréscimo de pouco mais 
de R$ 396,962 milhões, to-
talizando R$ 2.292.957,087, 
valor suficiente para garan-
tir o Censo Demográfico.

Realizado a cada dez 

anos, o Censo Demográfico 
visita todos os cerca de 71 
milhões de lares brasilei-
ros. A operação deveria ter 
ocorrido em 2020, mas foi 
adiada em decorrência da 
pandemia. Em 2021, o orça-
mento federal não trouxe os 
recursos necessários para 
a condução do Censo, que 
acabou adiado novamente, 
mas desta vez sob determi-
nação do Supremo Tribunal 
Federal (STF) de que ocor-
resse em 2022.

A operação censitária 
foi orçada inicialmente pela 
equipe técnica do IBGE em 
mais de R$ 3 bilhões, para ir 
a campo em 2020. Em meio 
a pressões do governo pela 
redução no orçamento, os 
questionários originais fo-
ram enxugados, e a verba en-
colheu para R$ 2,3 bilhões.

Quando foi adiado de-
vido à pandemia para 2021, 
o Governo Federal reduziu 
ainda mais esse montante 
previsto, para R$ 2 bilhões. 
No entanto, apenas R$ 71 
milhões foram aprovados 
pelo Congresso Nacional, e 
o Orçamento sancionado e 
publicado no Diário Oficial 
da União trouxe um veto do 
presidente Jair Bolsonaro 
que cortou esse valor para 
apenas R$ 53 milhões, o que 
inviabilizava até os prepara-
tivos para o levantamento 
ir a campo em 2022. Mais 
tarde, após a decisão do STF, 
o IBGE conseguiu assegurar 
uma complementação orça-
mentária para os preparati-
vos neste ano.

Daniela Amorim
Agência Estado

Agência Estado

União deve transferir R$ 3,5 bi 
para a internet nas escolas

O ministro Dias Tof-
foli, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), prorrogou 
por mais 90 dias o prazo 
para que a União transfira 
aos estados e ao Distrito 
Federal R$ 3,5 bilhões para 
garantir acesso à internet 
a professores e alunos da 
rede de Educação Básica 
pública. Toffoli entendeu 
que o prazo era “adequado 
e suficiente”, consideran-
do os “trâmites orçamen-
tários e administrativos 
necessários para o cum-
primento da determinação 
legal” e ponderou que os 
recursos vão chegar aos 
estados ainda no primeiro 
semestre de 2022, “prati-
camente coincidindo com 
o início do ano letivo”.

A decisão se deu em 
ação em que o presidente 
Jair Bolsonaro questiona a 
constitucionalidade da lei 
que determinou os repas-
ses, sob a alegação de que 
a norma “foi aprovada sem 
respeitar o devido proces-
so legislativo. No entanto, 
Toffoli destacou que “não 
parece haver inconstitu-
cionalidade no caso”.

O ministro ponderou 
que a dificuldade de acesso 
à internet por estudantes 
e professores da educação 
pública básica “é um óbice 
ao pleno acesso à educação 
já há muitos anos, sendo 
um dos maiores desafios à 
concretização desse direito 
social na era digital”. “A pan-

Instituto espera 
integralidade dos recursos 
para viabilizar o Censo, 
que teve sua realização 
determinada pelo STF

demia apenas evidenciou 
essa realidade e acentuou 
o senso de urgência das au-
toridades para a resolução 
do problema”, disse.

Além disso, Toffoli 
destacou que o projeto de 
lei sobre o tema contou 
com estimativa de impac-
to orçamentário, com de-
talhamento dos critérios 
utilizados para se chegar 
ao quantitativo e as fontes 
de custeio indicadas para 
fazer frente à despesa.

Já ao analisar o pra-
zo para realização dos re-
passes, Toffoli levou em 
consideração a indicação 
da Advocacia-Geral da 
União (AGU) de que havia 
dois caminhos para tan-
to, sendo o mais rápido 
deles, segundo o órgão, o 
enquadramento da des-
pesa nos valores que serão 
liberados com a PEC dos 
Precatórios.

Como mostrou o Es-
tadão, o texto abre um 
espaço fiscal de R$ 106,1 
bilhões no teto de gastos 
em 2022 ao adiar o paga-

mento de dívidas judiciais 
da União - o que muitas 
entidades criticaram como 
calote. Com isso, o Con-
gresso poderá adequar o 
Orçamento e garantir o 
Auxílio Brasil de R$ 400, 
programa lançado para 
substituir o Bolsa Famí-
lia, além de abrir caminho 
para outros gastos em ano 
eleitoral.

Ao Supremo, a AGU 
sustentou que há possibi-
lidade de disponibilização 
de dotação orçamentária 
ao MEC ainda em dezem-
bro, “bastando que seja 
editada, pelo presidente 
da República, a medida 
provisória que criará o 
crédito extraordinário”. O 
órgão indicou ainda que, 
de acordo com cronogra-
ma operacional realizado 
com o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE) e Ministério 
da Economia, após a pu-
blicação do decreto regu-
lamentador, a previsão é 
de que os recursos sejam 
repassados em até 55 dias.

Toffoli prorrogou por mais 90 dias o prazo para a União transferir os recursos

Foto: Agência Brasil



Mundo

Presidente eleito não terá maioria simples na Câmara dos Deputados para governar e tentará unir um país dividido

O presidente eleito do 
Chile, Gabriel Boric, deu iní-
cio a uma transição pacífica 
de poder após sua vitória no 
segundo turno das eleições 
do fim de semana. Logo após 
a oficialização do resultado, 
ele manteve reuniões com o 
candidato derrotado, o di-
reitista José Antonio Kast, 
que foi cumprimentá-lo em 
seu QG de campanha, ainda 
na noite de domingo (19) e 
com o presidente, Sebastián 
Piñera, na tarde da segun-
da-feira (20).

Kast, que disputou a 
eleição presidencial com 
uma agenda de direita, já 
havia telefonado para Bo-
ric e reconhecido a derrota. 
No entanto, menos de duas 
horas depois da conversa, 
ele resolveu passar no Hotel 
Fundador, sede da campanha 
do rival, e ter um diálogo pes-
soal com o presidente eleito.

A conversa durou cerca 
de 10 minutos e teve um tom 
“cordial”, segundo descrição 
dos jornais chilenos. Boric 
retribuiu a gentileza, prome-
tendo ouvir todos os eleito-
res, incluindo os de Kast - um 
defensor do ex-ditador Au-
gusto Pinochet.

No encontro com Piñera, 
uma reunião já tradicional 
do cronograma de transição 
presidencial no Chile, Boric 
foi recepcionado para um 
tour pelo Palácio La Moneda, 
sede do Executivo chileno, e 
recebeu do atual presidente 
um broche com a bandeira 
do Chile.

Gabinete
As atenções de Boric se 

voltaram desde ontem para 
o novo gabinete, que deve 
indicar o nível de modera-
ção de seu governo. Embora 
o novo presidente do Chile 
não tenha dado pistas, as 
apostas se concentram em 
três figuras de sua coali-
zão: Giorgio Jackson, coor-

denador político, Izkia Si-
ches, chefe de campanha, e 
a deputada Camila Vallejo, 
do Partido Comunista, que 
fez o papel de porta-voz do 
candidato.

Boric prometeu que seu 
governo seria diverso. “Ele 
será liderado por equipes 
de diferentes gerações, ori-
gens e experiências, sempre 
convocando as pessoas mais 
qualificadas, independente-
mente da idade ou partido”, 
disse o presidente eleito em 
carta ao jornal El Mercurio.

Um dos desafios do pre-
sidente será equilibrar os 
impulsos esquerdistas da 
aliança que o levou a vitó-
ria e sua guinada ao centro, 
bastante perceptível nas úl-
timas semanas. Segundo a 
analista Carmen Le Foulon, 
do Centro de Estudos Públi-
cos, um cargo central será o 
de Ministro da Economia.

“Os assessores econômi-
cos que trabalharam na cam-
panha de Boric são de posi-
ções bastante sóbrias, até 
próximas do antigo governo 
Espera-se que ele incorpore 
algum deles”, disse. “Após o 
segundo turno, ele tem a ne-
cessidade de apresentar um 
gabinete moderado.”

Desafios
Boric não tem um cami-

nho fácil pela frente. Além 
de herdar um país que luta 
contra a inflação e o comba-
te à pandemia, ele ainda será 
um presidente de transição 
entre duas constituições, a 
de 1980, da ditadura de Pi-
nochet, e a que está sendo 
redigida.

O seu maior desafio 
deve ser a governabilidade, 
afirma a cientista política 
Federica Sanchez, da Uni-
versidade Alberto Hurtado. 
O novo presidente não terá 
maioria simples na Câmara 
dos Deputados. No presi-
dencialismo chileno, o Le-
gislativo tem muito poder, e 
Boric não poderá governar 
sem ele.

Thaís Ferraz 
Agência Estado

Boric inicia transição e define 
gabinete após vitória no Chile
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Saúde pública global

OMS aprova o uso de emergência  
de 10a vacina contra a Covid-19
Agência Brasil

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) aprovou a 
utilização de emergência 
da vacina NuvaxovidTM 
contra a Covid-19, passan-
do a lista a contar agora 
com 10 imunizantes, se-
gundo comunicado divul-
gado ontem.

A vacina, que já tinha 
sido avaliada e aprovada 
pela Agência Europeia do 
Medicamento (EMA na sigla 
em inglês), foi desenvolvida 
pelo laboratório norte-ame-
ricano Novavax e pela Coli-
gação para a Inovação Pre-
ventiva contra a Pandemia 
(CEPI, na sigla em inglês).

O produto é originário 
da vacina CovovaxTM, que 
recebeu luz verde da OMS 
em 17 de dezembro, tra-
tando-se do primeiro imu-
nizante concebido a partir 
de proteínas que desenca-
deiam resposta imunizante 
autorizada.

As duas vacinas - Nu-
vaxovidTM e CovovaxTM 
- recorrem às mesmas 
tecnologias, são adminis-
tradas em duas doses e 
podem ser conservadas a 
temperaturas de refrigera-
ção entre 2°C e 8°C.

A aprovação do uso de 
emergência de vacinas pos-
sibilita a sua aquisição pelo 
mecanismo de distribuição 

universal e equitativa Co-
vax, destinado a prover os 
países mais pobres de imu-
nizantes contra a Covid-19.

Objetivo
O objetivo dessa in-

dicação de “utilização de 
emergência” é disponibi-
lizar medicamentos, va-
cinas e diagnósticos tão 
rapidamente quanto pos-
sível, para enfrentar a cri-
se, enquanto se observam 
as exigências rigorosas de 
segurança, eficácia e qua-
lidade.

A Covid-19 é uma 
doença respiratória pan-
dêmica causada pelo coro-
navírus SARS-CoV-2, detec-

tado no final de 2019 em 
Wuhan, cidade do centro 
da China.

Agência Estado

O presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, reiterou on-
tem a sua demanda por ga-
rantias dos Estados Unidos 
e de seus aliados de que a 
Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan) não 
se expandirá para o leste, 
culpando o Ocidente pelas 
“tensões que estão se acu-
mulando na Europa”.

O discurso do man-
datário, em uma reunião 
com o alto escalão mili-
tar da Rússia, veio poucos 
dias depois que Moscou 
apresentou um projeto de 
documentos de segurança 
exigindo que a Otan negue 
a adesão à Ucrânia e outros 
ex-países soviéticos e retro-
ceda os posicionamentos 
militares da aliança na Eu-
ropa Central e Oriental.

Ucrânia 
As demandas foram 

redigidas em meio a ten-
sões crescentes sobre o 
aumento de tropas rus-
sas perto da Ucrânia, que 
alimenta temores de uma 
possível invasão. A Rússia 
negou ter planos de ata-
car seu vizinho.

“O que está aconte-
cendo agora, as tensões 
que estão se acumulando 
na Europa, é culpa deles 
(EUA e Otan)”, disse o lí-
der russo Vladimir Putin. 
“A Rússia foi forçada a 
responder a cada passo. 
A situação foi piorando 
e aqui estamos hoje, em 
uma situação em que so-
mos forçados a resolver 
de alguma forma”

“Conflitos armados, 
derramamento de sangue 
não é nossa escolha e não 
queremos tais desenvolvi-
mentos. Queremos resol-
ver as questões por meios 
políticos e diplomáticos “, 
disse Putin.

Putin culpa o Ocidente 
por tensão na Europa

Agência Estado

 China anunciou nesta 
terça-feira sanções a quatro 
membros da Comissão para 
Liberdade Religiosa Global 
do governo dos Estados Uni-
dos, em retaliação a medidas 
da Casa Branca contra ofi-
ciais do Partido Comunista 
sob alegação de abusos na 
região chinesa de Xinjiang.

A presidente e três 
membros do órgão dos EUA 
estão proibidos de visitar 
a China continental, Hong 
Kong e Macau, e quaisquer 
bens que tenham no país 

serão congelados, disse o 
porta-voz do Ministério das 
Relações Exteriores, Zhao 
Lijian.

Zhao identificou os al-
vos como a presidente Nadi-
ne Maenza, o vice-presiden-
te Nury Turkel e os membros 
Anurima Bhargava e James 
Carr. Zhao não deu nenhuma 
indicação se eles têm ativos 
na China.

As sanções aumentam a 
tensão entre os países sobre 
Xinjiang. Washington proi-
biu as importações da região 
que poderiam ser feitas com 
trabalho forçado, enquanto 

ativistas pedem um boicote 
às Olimpíadas de Inverno 
de fevereiro em Pequim. A 
China negou as acusações de 
abusos e antes retaliou pu-
blicando pedidos de boicote 
a marcas estrangeiras de cal-
çados e roupas.

A China ameaçou re-
taliar depois que o Tesouro 
dos EUA anunciou sanções 
em 10 de dezembro contra 
dois oficiais acusados de en-
volvimento na repressão de 
uigures e outras minorias 
principalmente muçulma-
nas em Xinjiang. Pequim é 
acusada de detenções em 

massa, abortos forçados e 
outros abusos.

O Tesouro teve como 
alvo Shohrat Zakir, presiden-
te do governo da região de 
2018 até o início deste ano, e 
Erken Tuniyaz, que ocupa o 
cargo agora e antes era vice
-presidente.

“Os Estados Unidos 
devem retirar as chamadas 
sanções e parar de interfe-
rir nos assuntos de Xinjiang 
e nos assuntos internos da 
China”, disse Zhao. “A Chi-
na dará novas respostas de 
acordo com a evolução da 
situação”, completou. 

China impõe sanções a autoridades 
americanas em retaliação aos EUA

As  vacinas NuvaxovidTM 
e CovovaxTM recorrem 
às mesmas tecnologias, 
são administradas em 
duas doses e podem 
ser conservadas a 
temperaturas de 

refrigeração entre 
2 0C e 8 0C

O novo presidente Gabriel Boric não tem um caminho fácil pela frente no Chile e herdará um país que luta contra a inflação e a pandemia do coronavírus

Foto: Reprodução Internet
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Sistema foi desenvolvido pela Codata e oferece um serviço mais moderno e acessível aos servidores públicos estaduais

PB lança plataforma de auxílio 
para empréstimos consignados

A Companhia de Processa-
mento de Dados da Paraíba (Co-
data) lançou a nova plataforma 
do PBConsig – Sistema Digital 
de Consignações da Paraíba, a 
fim de oferecer um serviço mais 
moderno e mais acessível aos 
servidores públicos que preci-
sem realizar um empréstimo 
consignado.

A nova plataforma do PB-
Consig é totalmente web e tem 
a flexibilidade de funcionar, 
com todos os seus recursos, 
em qualquer navegador (Mo-
zilla Firefox, Internet Explorer, 
Google Chrome, Safari, etc.) e 
em qualquer sistema operacio-
nal (Linux, Windows, Android, 
iOS, etc.), além de ter vários mó-
dulos para garantir este acesso 
com total segurança.

Ao acessar o PBconsig 
(pbconsig.pb.gov.br)  os usuá-
rios – servidores públicos, con-
signatárias e administradores 
da plataforma – terão todas as 
informações necessárias para a 
plena operacionalização do sis-
tema, tais como: O que é o PB-
Consig; Perguntas Frequentes; 
Manual; Videoteca; Legislação; 
e Central de Atendimento.

Segundo o presidente da 
Codata, Giuseppe Guido, com o 
PBConsig o Governo da Paraíba 
conta com uma solução tecno-
lógica robusta e moderna, que 
contempla todas as determina-
ções do Decreto 41.933/2021 
que dispõe sobre o Sistema de 
Controle de Consignações no 

âmbito da administração direta 
e indireta.

“Além de ser um marco as-
sumir um projeto dessa mag-
nitude, a nova plataforma do 
PBConsig é a comprovação de 
que a Codata possui um corpo 
técnico altamente qualificado e 
que estamos aptos a desenvol-
ver novas soluções que venham 
otimizar e ampliar a oferta de 
serviços para o governo e para o 
povo da Paraíba. Ao determinar 
que o PBConsig ficasse sob a ad-
ministração da Codata, o gover-
nador João Azevêdo demonstra, 
mais uma vez, o seu compro-
metimento com a política de 
governo digital implantada em 
sua gestão, bem como com a 
ampliação dos investimentos 
em infraestrutura e moderniza-
ção da Codata”, destacou.

Primeiros contratos
Os primeiros contratos 

com consignatárias para uti-
lização do PBConsig já foram 
assinados. Estiveram na sede 
da Codata a representante da 
Unidentis – Assistência Odon-
tológica Ltda., Patrícia Borges 
Rodrigues, e o representante 
da Prev-MED – Prevenção e As-
sistência Médica Ltda., Rafael 
Ortega Rodriguez, ocasião em 
que assinaram os contratos de 
licenciamento de uso do siste-
ma com o diretor-presidente 
da Codata, Giuseppe Guido, e o 
diretor administrativo e finan-
ceiro, Renato Mendes.

Entrega de notas fiscais

Procon-JP faz operação para comprovar 
repasse da queda no preço da gasolina

Todos os postos de 
combustíveis em atividade 
em João Pessoa serão noti-
ficados pela Secretaria Mu-
nicipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon-JP) 
para entrega das três últi-
mas notas fiscais de com-
pra dos combustíveis nas 
distribuidoras e de revenda 
ao consumidor para análise 
da redução nos preços da 
gasolina anunciada pela 
Petrobras com validade 
desde o último dia 15. Até 
a tarde da última segunda-
feira (20), o Procon-JP já 
entregou 36 documentos.

A diminuição no pre-
ço da gasolina editada pela 
Petrobras às distribuido-
ras na semana passada foi 
de 3,13%, o que equivale 
a cerca de 10 centavos, o 
mesmo índice que deve ser 
aplicado para revenda ao 
consumidor. O secretário 
Rougger Guerra explica que 
a notificação para entrega 
das notas fiscais é uma for-
ma de se ter certeza de que 
o posto já adquiriu a gaso-
lina com o preço reduzido 
e se está praticando nas 
bombas.

O titular do Procon-JP 
salienta que “todas as vezes 
em que houve aumento nos 
preços dos combustíveis, 
o Procon-JP procedeu da 
mesma forma para prote-
ger o consumidor de au-
mentos abusivos. Agora, 
com essa redução no preço 
da gasolina, vamos fazer da 
mesma forma para garantir 
que o consumidor seja be-

Mundo e Marketing Georgina Luna
georginaluna@gmail.com | Colaboradora

Melhorar a jornada de consumo do 
cliente, superapps, open banking, mobile 
wallets e pagamento por voz. Estas serão 
as tendências mais quentes para o varejo 
brasileiro ficar de olho no próximo ano 
quando o assunto for propiciar novas vias 
de pagamento ao consumidor, segundo 
a Certsys, companhia de TI, especialis-
ta em inovação e transformação digital. 
Um estudo realizado em conjunto pelas 
consultorias PwC e Strategy&, aponta que 
o número de transações sem dinheiro em 
espécie na América Latina deve aumen-
tar em 52% até 2025 e, depois, em 48% 
até 2030. Acrescido a este cenário, tem o 
fato da pandemia do coronavírus alterar 
a forma com que os brasileiros pagam as 
suas compras.

A digitalização reduz a passos largos o 
uso de cheques e dinheiro em espécie, que 
são ineficientes, tem maiores riscos de 
fraudes e furtos, e demandam estruturas 
onerosas de segurança física e transporte 

de dinheiro. Em 2022, o varejo terá essa 
consciência de maneira prática, excluindo 
estes e outros gargalos que tracionam o 
onboarding do stakeholder.  E também não 
é novidade que os consumidores estão 
cada vez mais digitais: eles demandam 
soluções mais rápidas, menos burocrá-
ticas e que otimizem as tarefas do dia a 
dia. Atender a essas exigências e melho-
rar a experiência dos usuários é um dos 
maiores desafios de empresas de todos os 
segmentos – e as do setor financeiro não 
fogem à regra. De acordo com a Certsys, 
os cinco principais meios de pagamento 
serão:  

Unificação da jornada do cliente: um 
único gateway de pagamentos inteligente 
e uma experiência do cliente integrando 
o on-line com o off-line de forma fluida e 
eficiente. Esta proposta é uma evolução 
que traz diversos ganhos de eficiência e 
produtividade ao mesmo tempo que fide-
liza os clientes. Porém, ainda não vê este 

nível de integração com frequência no 
varejo. Lembrando que 75% dos millenials 
estão dispostos a pagar mais por melhores 
experiências, segundo dados da PwC. Ou 
seja, quanto mais ágil a experiência maior 
será o encanto do consumidor pela mar-
ca/empresa.

A popularização do pagamento por 
super aplicativos como o WhatsApp: 
atrelado a uma interação por inteligência 
artificial eficiente, isto pode transformar 
a experiência de pagamento do cliente 
antes, durante e depois. Desenvolver 
aplicações focadas nesses super aplica-
tivos pode ser de suma importância para 
atração de consumidores no futuro.

Open banking: permitirá a criação de 
fintechs ainda mais poderosas, que pode-
rão analisar o cliente, resolver o crédito, 
realizar créditos de fidelidade e processar 
o pagamento em uma mesma operação. É 
muito importante entender e prever como 
será o ecossistema de empresas que será 

De superapps a uso de voz: cinco formas 
de pagamento para o varejo ficar de olho

criado com a disseminação do open ban-
king. Parcerias corretas também podem 
gerar um impacto direto em resultados.

Mobile wallets: já presentes no mer-
cado, em 2022, este modelo expandirá em 
funcionalidades. Private Labels de wal-
lets podem trazer novas oportunidades 
para fidelização e exploração de serviços 
financeiros. Neste caso poderá integrar 
a mobile wallet com os sistemas de loja 
e do e-commerce para transações imersi-
vas, envolvendo pagamentos, cashbacks e 
formas de crédito inovadoras.

Pagamento por voz: outro tipo de bio-
metria que ficará cada vez mais viável nos 
próximos anos, melhorando a experiência 
e reduzindo o volume de fraudes.

A migração do pagamento físico para 
o digital por meio de novas tecnologias, 
seja por aproximação ou QR Code, por 
exemplo, são apenas algumas das solu-
ções que chegam para atrair o consumidor 
em um mercado cada vez mais competiti-
vo. Essa competitividade só deve aumen-
tar – e cabe ao consumidor ficar de olho 
para encontrar o meio de pagamento mais 
adequado para o seu perfil e as marcas 
saberem qual perfil o consumidor mais 
gosta. Opções não irão faltar.

neficiado e que o mesmo 
índice seja praticado nas 
bombas”.

Pesquisas 
O Procon-JP moni-

tora os preços dos com-
bustíveis semanalmente 
através das pesquisas 
comparativas realizadas 
em todos os postos em ati-
vidades em João Pessoa, 
que na semana passada vi-
sitou 110 estabelecimen-

tos.  “Nos baseamos nos 
números das pesquisas 
comparativas semanais e, 
sempre que houver regis-
tro de alta ou de redução 
anunciados pela Petrobras 
nos preços de qualquer 
combustível, nós vamos 
investigar se o valor cor-
reto está sendo praticado 
nas bombas, usando como 
parâmetro nosso levanta-
mento de preços”, esclare-
ce Rougger Guerra.

CENTRAL DE ATENDIMENTO PBCONSIG
 
Todas as informações e/ou dúvidas sobre o PBConsig podem 
ser obtidas pelo telefone (83) 3208-4490 ou preenchendo o 
formulário eletrônico na seção “Atendimentos” do portal. A 
central de atendimento está à disposição para:

n Atendimento jurídico destinado às consignatárias que dese-
jem informações sobre como aderir/firmar contrato;

n Suporte técnico destinado aos usuários que tenham alguma 
dúvida na utilização do PBConsig e/ou tenham algum proble-
ma técnico com a plataforma. A central de atendimento do 
PBConsig também presta atendimento pelo e-mail: pbconsig@
codata.pb.gov.br.

Canais do Procon-JP 
para atendimento

n Sede: Avenida Pedro I, 
473 – Tambiá

n Telefone para  
orientação e dúvidas:  
0800 083 2015

n Whatsapp:  
83 98665-0179

n Instagram: @procon_jp

Primeiro dia da ação realizada pelo Procon Municipal resultou na emissão de 36 notificações em postos de combustível

Foto: Secom/JP
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Esse é o maior percentual de pessoas nessa situação registrado no país em toda a série histórica do Instituto 

Ipea: 29% dos desempregados 
buscam trabalho há dois anos
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Daniela Amorim 
Agência Estado

No terceiro trimestre, mais 
de 29% dos cerca de 13,5 mi-
lhões de desempregados do país 
estavam em busca de uma vaga 
havia mais de dois anos, maior 
percentual de pessoas nessa 
situação em toda a série histó-
rica iniciada em 2012, segundo 
levantamento do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea). Além disso, o emprego 
sem carteira assinada cresceu 
mais do que o trabalho com 
carteira em todas as atividades 
econômicas que abriram vagas 
em relação a um ano antes.

O estudo tem como base os 
microdados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua), apu-
rada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), e 
o Novo Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Novo Caged).

A taxa de desemprego ficou 
em 12,5% no terceiro trimes-
tre, segundo os dados da Pnad 
Contínua dessazonalizados pelo 
Ipea, ou seja, retirando do cál-
culo influências dessa época do 
ano. O resultado significa o me-
nor nível desde o trimestre mó-
vel encerrado em abril de 2020, 
embora o contingente de pesso-
as em busca de emprego ainda 
tenha sido de 13,5 milhões.

Empregos formais
O total de empregos com 

carteira assinada no setor pri-
vado cresceu 5,9% no terceiro 
trimestre de 2021 ante o tercei-
ro trimestre de 2020. No mesmo 
período, o montante de profis-
sionais sem carteira assinada 

no setor privado aumentou 
18,5%, enquanto o estoque 
de trabalhadores atuando por 
conta própria teve elevação de 
18,4%. Nas dez das 13 ativida-
des econômicas onde houve alta 
no emprego com carteira assi-
nada, a variação foi mais branda 
que a do emprego sem carteira.

O segmento de serviços do-
mésticos teve a maior diferença 
registrada entre o crescimento 
anual do emprego formal, ou 
seja, com carteira assinada, 
(+4,0%) e do emprego informal, 
sem carteira assinada (+28,1%). 
O segmento de alojamento e 
alimentação teve um salto de 
22,0% no emprego com cartei-
ra assinada, mas a variação do 
emprego sem carteira foi quase 
o dobro, 39,2%.

Na indústria de transfor-
mação, a alta no estoque de va-
gas com carteira foi de 8,7%, en-
quanto o de sem carteira subiu 
22,6%. Na indústria extrativa, 
o emprego com carteira au-
mentou 6,3%, e o sem carteira 
cresceu 22,5%. No comércio, o 
emprego com carteira aumen-
tou 8,8%, e o emprego sem car-
teira, 26,8%.

Por outro lado, o setor de 
construção civil registrou uma 
das menores diferenças entre o 
crescimento do emprego formal 
(+19,2%) e do emprego infor-
mal (+22,5%). Na agricultura, 
o emprego com carteira subiu 
7,2% em um ano, e os sem car-
teira, 8,8%.

Ainda segundo o estudo, 
a expectativa para os próximos 
meses é “de um crescimento 
menos acentuado da ocupação 
em 2022, refletindo um desem-
penho mais moderado da ativi-
dade econômica”.

Prazo final

Servidores aposentados têm até o 
dia 31 para realizar prova de vida
Wellton Máximo 
Agência Brasil

Aposentados e pensio-
nistas do Poder Executivo 
Federal e anistiados po-
líticos que não fizeram a 
prova de vida de janeiro de 
2020 a setembro de 2021 
devem ficar atentos ao pra-
zo para realizar o procedi-
mento e assim evitar que 
o benefício seja suspenso. 
Para esse grupo, a prova 
de vida deve ser feita até 
o próximo dia 31.

A prova de vida pode 
ser feita por meio do com-
parecimento do benefi-
ciário em uma agência do 
banco onde recebe o pa-
gamento, munido de do-
cumento de identificação 
com foto. No último dia do 
ano, só será possível fazer 
o processo digitalmente 
porque as agências ban-
cárias estarão fechadas 
ao público.

A prova de vida digi-
tal está disponível para 
cidadãos com a biometria 
cadastrada no Tribunal Su-

O ano de 2021 está sen-
do marcado por uma inflação 
histórica na era da moeda real. 
A alta dos preços afeta direta-
mente o poder de compra do 
consumidor. Desta forma, é 
preciso ter cuidado nas com-
pras de fim de ano, especial-
mente no Natal.

O aplicativo ‘Preço da 
Hora’, do Governo do Paraíba, 
desenvolvido em parceria por 
meio da Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz-PB), com o 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-PB) e a Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
auxilia os cidadãos na hora 
das compras para a celebração.

O consumidor pode fazer 
a pesquisa comparativa de 
preços para a ceia de Natal. 
Sabendo a marca do produto 
que deseja comprar, fica ainda 
mais fácil comparar preços e 
saber onde está mais em conta.

 Produtos como aves 

(peru, chester e tender), carnes 
(pernil e lombo) e peixes (ba-
calhau), além de ingredientes 
do salpicão (enlatados) e de 
frios (queijos e presuntos), ou 
até mesmo panetones e caixas 
de chocolates, podem ser con-
sultados no aplicativo.

Bebidas como sucos, refri-
gerantes, vinhos, espumantes e 
cervejas também estão dispo-
níveis na plataforma, que pode 
ser acessada pelo aplicativo, 
disponível nos sistemas IOS 
e Android, ou no site (www.
precodahora.pb.gov.br).

Tempo real
 A ferramenta oferece ao 

consumidor, em tempo real, os 
menores preços dos produtos 
comercializados em todos os 
223 municípios do estado. 
Além do mais, é possível vi-
sualizar o histórico de preços 
dos últimos seis meses e a rota 
do estabelecimento via maps.

‘Preço da Hora’ ajuda 
a economizar na ceia 

INSS retoma exigência para segurados em janeiro
Para os aposentados e pen-

sionistas do setor privado, que 
recebem pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), a prova 
de vida só voltará a ser obrigató-
ria em janeiro de 2022. Segundo 
o INSS, cerca de 3,3 milhões de 
pessoas podem ter o benefício 
suspenso se não regularizarem a 
situação no próximo ano.

Para os segurados da ini-
ciativa privada, a prova de vida 
pode ser realizada nas agências 
do INSS, na agência do banco 
onde o segurado recebe seu 
pagamento ou por meio do apli-
cativo Meu INSS. Assim como 
no caso dos servidores públicos, 
a prova de vida digital também 
exige o cadastro da biometria 

facial cadastrada nos sistemas do 
Denatran ou do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

As pessoas acima de 80 anos 
ou com dificuldade de locomoção 
podem pedir a prova de vida no 
domicílio do segurado. Nesse 
caso, é necessário agendar um 
horário através da central 135 ou 
do aplicativo Meu INSS.

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

perior Eleitoral (TSE) ou no 
Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran). Basta 
instalar o aplicativo ‘gov.br’ 
no celular e validar o cadas-
tro por meio do reconheci-
mento facial.

O fornecimento do 
comprovante da prova de 
vida e o acompanhamen-
to da situação podem ser 

feitos por meio de outro 
aplicativo, o ‘sougov.br’, de-
senvolvido exclusivamen-
te para servidores ativos, 
aposentados e pensionistas 
da administração pública 
federal. Esse aplicativo tam-
bém envia notificações para 
lembrar o servidor público 
inativo sobre o prazo para 
realizar o procedimento.

Pandemia
Por causa da pandemia 

de Covid-19, a prova de vida 
para os servidores inativos e os 
anistiados políticos ficou sus-
pensa entre janeiro de 2020 e 
setembro de 2021. O procedi-
mento voltou a ser exigido a 
partir de outubro deste ano, 
para os nascidos em novembro 
e em dezembro.

Itapemirim usa transporte rodoviário 
para acomodar passageiros de voos
Flávia Albuquerque 
Agência Brasil

O Grupo Itapemirim divul-
gou ontem que está utilizando a 
Viação Itapemirim, empresa de 
transporte rodoviário do gru-
po, para aumentar as possibi-
lidades de reacomodação dos 
passageiros que tiveram seus 
voos com a Itapemirim Trans-
portes Aéreos (ITA) suspensos, 
conforme anúncio da empresa 
na última sexta-feira (17). A ITA 
suspendeu suas operações em 
todo o país, deixando desassisti-
dos os passageiros que espera-

vam a hora de embarcar.
A ITA orientou os clientes 

com passagens compradas para 
os próximos dias a não ir aos 
aeroportos antes de falar com 
a companhia. Esse contato deve 
ser feito pelo e-mail falecomai-
ta@voeita.com.br. Além disso, 
a Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) recomendou que os 
passageiros também recorram 
à plataforma consumidor.gov.br.

A orientação da empresa é 
que apenas os clientes que este-
jam fora de seu domicílio e que 
tenham viajado anteriormente 
com a empresa entrem em con-

tato para obter a reacomodação 
de retorno aos seus destinos de 
origem. Segundo nota da em-
presa, aqueles que ainda esti-
verem em sua cidade de origem 
com voos programados a partir 
de hoje terão os valores reem-
bolsados integralmente.

Notificação
O Procon-SP notificou a 

empresa pedindo explicações 
sobre a suspensão dos voos. 
Para os consumidores afeta-
dos, a primeira opção é a rea-
comodação em voos de outras 
companhias aéreas, mas aque-

les que não forem realocados 
deverão receber o reembolso 
imediato dos valores. De acor-
do com o Procon-SP, a empresa 
poderá ser multada em até R$ 
11 milhões como prevê o Códi-
go de Defesa do Consumidor, e 
ser obrigada a reparar o dano 
material e moral – por meio de 
uma ação civil pública que deve 
ser proposta contra a empresa 
ou contra os sócios.

A empresa também foi 
intimada pela Anac a prestar 
assistência aos clientes que 
compraram passagens com a 
companhia. 

Eduardo Rodrigues
Agência Estado

Com o arrefecimento 
do ritmo de recuperação da 
economia, a arrecadação de 

impostos e contribuições 
federais desacelerou e re-
gistrou R$ 157,340 bilhões 
em novembro. O resultado 
representa um aumento 
real (descontada a inflação) 

de apenas 1,41% na compa-
ração com o mesmo mês de 
2020.

Em relação a outubro 
deste ano, houve queda real 
de 12,80% no recolhimento 

de impostos. Ainda assim, 
o valor arrecadado no mês 
passado foi o maior para 
meses de novembro desde 
2014, quando as receitas so-
maram R$ 157,565 bilhões 

em valores corrigidos pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA).

O resultado de novem-
bro das receitas veio dentro 
do intervalo de expectati-

vas das instituições ouvidas 
pelo Broadcast Projeções, 
que ia de R$ 146,50 bilhões 
a R$ 177,20 bilhões, com 
mediana de R$ 156,0 bi-
lhões.

Arrecadação em novembro soma R$ 157 bi

Servidor pode instalar o aplicativo ‘gov.br’ no celular e validar o cadastro por meio do reconhecimento facial



Diversidade

Aumento da demanda no final do ano também provocou maior registro de reclamações por parte dos usuários 
Alex Rodrigues  
Agência Brasil

A poucos dias do Natal 
a Infraero espera receber 
perto de três milhões de pes-
soas nos 37 aeroportos que 
administra em todo o país. 
Apesar do movimento ainda 
tranquilo para esta época do 
ano, usuários têm reclamado 
de atrasos e cancelamentos 
de voos em alguns dos prin-
cipais aeroportos brasileiros. 

O número de passagei-
ros representaria um au-
mento de 44% em relação 
ao resultado do ano passado, 
quando cerca de dois milhões 
de pessoas passaram pelos 
terminais. A projeção é esti-
mada a partir da programa-
ção de voos informada pelas 
empresas aéreas, que pro-
gramaram 22,6 mil pousos 
e decolagens para atender a 
quem viajar entre 17 de de-
zembro e 3 de janeiro – nú-
mero 37% superior aos 16,5 
mil voos do período anterior. 
O maior movimento deve se 
concentrar entre os dias 20 
e 23 de dezembro e 3 de ja-
neiro.

Da rede Infraero, o aero-
porto onde se espera o maior 
movimento é o de Congonhas, 
em São Paulo, onde são espe-
radas 844,6 mil pessoas, entre 
as que embarcam e as que de-
sembarcam. Depois de Congo-
nhas e Santos Dumont, o equi-
pamento mais movimentado a 
cargo da estatal é o Aeroporto 
Internacional Júlio Cezar Ri-
beiro, o Val de Cans, em Belém, 
por onde devem passar cerca 
de 206 mil usuários.

Responsável por qua-
tro aeroportos do Nordeste, 
a Aena Brasil informou que, 
juntas, as companhias aéreas 
se programaram para atender 
a pouco mais de 406 mil clien-
tes no Aeroporto Internacional 
Gilberto Freyre, em Recife, en-
tre dia 20 deste mês e o pró-
ximo dia 2, além de 133,8 mil 
em Maceió; 59,2 mil em João 
Pessoa e 48,2 mil em Aracaju.

No Rio de Janeiro, a Rioga-
leão prevê que cerca de 153 mil 
passageiros desembarquem 
no Aeroporto Internacional 
Tom Jobim (Galeão) durante 
toda a segunda quinzena de 
dezembro. Além de estimados 
120 mil usuários de voos na-
cionais, são esperados 33 mil 
estrangeiros, principalmente 
da Argentina, do Chile e do 
continente europeu.

Infraero calcula três milhões 
de passageiros nos aeroportos
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONTINUAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE DESTITUIÇÃO 
DO SÍNDICO DO CODOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENGENHEIRO ROBERTO PALOMO

Os Condôminos do Edifício Engenheiro Roberto Palomo, que subscreveram o Edital de Con-
vocação de Assembleia de Destituição de Sindico datado de 11 de Outubro de 2021 e publicado 
no Jornal a União em 12 de outubro de 2021, que foi suspensa, conforme transcrito em Ata assi-
nada pelos presentes, convocam os condôminos do Edifício Engenheiro Roberto Palomo e o Sr. 
Sindico José Aderaldo de Lima Machado, para Assembleia de continuação, que ocorrerá no dia 
30 de dezembro de 2021, as 19 horas em primeira convocação e as 19: 30 horas em segunda 
convocação com qualquer número de participantes, que acontecerá na Rua Maciel Pinheiro, n° 
170, Edifício Engenheiro Roberto Palomo, sala 508, 5° andar, Centro de Campina Grande – PB, a 
tratar da seguinte ordem do dia em continuidade: 1 - Destituição do atual síndico;  2 - Nomeação 
de Síndico interino, tudo em obediência as disposições contidas nos artigos 7°, alínea f, artigo 9° 
caput, artigo 10° caput, artigo 10 §§ 3° e °4 do Regulamento do Condomínio e artigo 1.349, caput 
do Código Civil. Informa ainda que apenas poderão participar do ato os condôminos que estiverem 
em dia com suas obrigações condominiais e que poderão se fazer representar dos procuradores 
no ato, sendo dispensadas o reconhecimento de firma as procurações outorgadas a advogados 
e bacharéis em direito. 

Aqueles que não se fizerem presente ou não se fizerem representar por procurador, estarão 
implicitamente aprovando as deliberações tomadas na referida Assembleia. 

Campina Grande – PB, 20 de Dezembro 2021.
Condôminos do Edifício Engenheiro Roberto Palomo, subscritos no Edital datado de 11 

de outubro de 2021 e publicado em 12 de outubro de 2021.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA-PB / SISPUMA 
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - A Presidente do 
SISPUMA, CNPJ nº 14.768.902/0001-87, e subscritora deste edital, Darcilene Silva Santos de Lira, 
CPF nº 677.749.034-53, residente na Rua Vicente Pereira de Silva, 31 – Centro, Alhandra-PB, CEP 
58.320-000, convoca todos os servidores públicos municipais de Alhandra-PB, ativos e inativos da 
Prefeitura, Câmara e autarquias públicas municipais, para participarem de uma Assembleia Geral 
Extraordinária de acordo com as seguintes especificações: DATA: 13/01/2022 às 09h00min, em 
primeira convocação, com todos os servidores públicos municipais de Alhandra/PB, e às 10h00min, 
em segunda convocação, com qualquer número de servidores públicos municipais presentes. 
LOCAL: Sede do sindicato. ENDEREÇO: Rua Roldão Guedes, 225 – Centro – Alhandra-PB - CEP: 
58.320-000. PAUTA: 1 – Ratificação de Fundação do Sindicato; 2 – Modificação estatutária; 3 – 
Ratificação da última eleição e posse da Diretoria e Conselho Fiscal; 4 – Recomposição temporária 
da Diretoria; 5 – Autorização para construção da sede própria do SISPUMA. Alhandra/PB, 20 de 
dezembro de 2021. Darcilene Silva Santos de Lira – Presidente/Subscritora.

EPC COMÉRCIO VAREJISTA E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ sob nº 
08.990.353/0001-98, torna público que requereu a SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e 
Aquicultura de Cabedelo a LICENÇA DE OPERAÇÃO, para as atividades de: 47.89-0-99 - Comércio 
varejista de outro produtos não especificados anteriormente; 46.17-6-00 - Representantes comerciais 
e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo; 46.18-4-99 - Outros representan-
tes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos alimentícios não especificados 
anteriormente; 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria e 47.72-5-00 - Comércio 
varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, situada na Avenida Oceano 
Pacífico,  nº 1412, Loja PDR, Intermares, Cabedelo/PB, Cep.: 58.102-236.

O Sr. Thiago Moraes Freitas Pinto, CPF 317.222.898-30, torna público que requereu da SEMAM - 
Secretaria de Meio Ambiente de Conde a TIPO DA LICENÇA (LP, LI), para Residência, habitação 
unifamiliar, construída em um terreno de 532,32m² com área total de construção de 161,05 m². 
Dois pavimentos e uma cobertura. O andar térreo contém os seguintes ambientes: hall de entrada 
com escada, uma sala de estar/jantar/cozinha, um banheiro, um dormitório e área de serviço. O 
segundo pavimento contém os seguintes ambientes: uma sala intima e uma suíte. Localizado na Rua 
Projetada, s/n, Quadra A6, Lote 04, Bairro Loteamento Village Jacumã - Conde/PB. CEP 58322-000.
(Conforme Resolução CONAMA n° 006 de 24/01/1986)

A empresa Comercial DrugstoreLtda , CNPJ05.230.009/0004-55torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação 
para COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE 
FÓRMULASituado à Avenida Mar vermelho,128, Intermares, Cabedelo- PB.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2481/2021 em João Pessoa, 15 de dezembro de 
2021 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de Pavimentação asfáltica da Rodovia PB-113, trecho: 
Jenipapo / Entroncamento PB-099 com extensão de 12 km. Na (o) RODOVIA PB-113, TRE-
CHO: JENIPAPO / ENTRONCAMENTO PB-099 - UF: PB. Processo: 2021-004206/TEC/LI-7882 

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LO = LIA: Nº38/21 = PROC: Nº20-010114 = SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA = IT: 1.382.562,54 = NE: 08 = L/AT:  MUNICIPIO: BELÉM/PB. Processo: 2021-009454/
TEC/LO-3372.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, LO = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = AC: 270M² = NE: 04 = L/ATV: 
MUNICIPIO: CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB. Processo: 2021-009495/TEC/LO-3388.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, RLI = LIA Nº 2688/19 = PROC. 19-6952 = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 
= IT: 2.191.000,00 = AC: 40M² = NE: 10 = L/ATV: SANTA INÊS. Processo: 2021-009501/TEC/LI-8261.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, RLO = LOA N°:481/20 PROC: 20-0030 = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
= AC:90M² = NE: 05 = L/ATV: MUNICÍPIO DE TAPEROÁ. Processo: 2021-009504/TEC/LO-3389.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LO = SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = AC: 4.189M² = NE: 02 = 
L/ATV: GLÓRIA II - MUNICIPIO: CAMPINA GRANDE/PB. Processo: 2021-009508/TEC/LO-3390.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LO = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = AC: 75M² = NE: 04 = L/ATV: 
MUNICIPIO: APARECIDA/PB. Processo: 2021-009509/TEC/LO-3391.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, LI = AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = IT: 6.365.100,00 
= AC: 60M² = NE: 25 = L/ATV: MUNICÍPIO: UMBUZEIRO, NATUBA, SANTA CECÍLIA E DISTRITOS: 
MATINADA E MATA VIRGEM/PB. Processo: 2021-009511/TEC/LI-8264.

Empresas 
admitem os 
problemas

No Aeroporto Interna-
cional de Cumbica, em Guaru-
lhos as empresas aéreas ad-
mitem problemas “pontuais” 
que atribuem ao “efeito cas-
cata” da chuva registrada na 
última sexta-feira (17).

Segundo a GRU Airport, 
dos 344 pousos e decolagens 
programados para ocorrer 
em Cumbica entre a meia-
noite e às 16 horas de ontem, 
apenas 57 sofreram mais de 
30 minutos de atraso, e ne-
nhum voo foi cancelado. Ain-
da assim, as empresas com 
maior presença local, Latam e 
Gol, confirmam que suas ope-
rações ainda sentem as con-
sequências dos problemas 
causados pela forte chuva da 
última sexta-feira (17) que 
derrubou, temporariamente, 
o sistema de iluminação aero-
portuária.

De acordo com a Latam, 
além do “efeito cascata”, com 
consequências que “seguem 
sendo regularizadas”, tam-
bém há voos sofrendo atrasos 
devido à demora na inspeção 
sanitária de pessoas vindas 
do exterior que vão embar-
car em conexões para outros 
destinos. “Isso acarreta que 
alguns passageiros acabem 
perdendo suas conexões, ten-
do que ser reacomodados em 
voos posteriores”, informou a 
companhia.

Em nota, a Gol informou 
que há cinco dias vem reaco-
modando passageiros cujos 
voos tiveram que ser cance-
lados ou remanejados em 
função das chuvas da última 
sexta-feira. Consultada, a GRU 
Airport, concessionária res-
ponsável por administrar e 
operar o aeroporto de Cum-
bica, informou que as opera-
ções aeroportuárias afetadas 
pelas chuvas da sexta-feira 
foram normalizadas na ma-
nhã do mesmo dia e que só 
as companhias aéreas po-
dem responder pelos atrasos. 
Dada à forma como o modal 
de transporte aéreo se orga-
niza, problemas em um aero-
porto tendem a impactar, em 
maior ou menor grau, o resto 
da malha aérea.

Cancelamentos alteram planos de usuários 
Um dos passageiros a recla-

mar do aeroporto foi o bancário 
Marcelo Filgueira Lopes, 65 
anos, que teve o voo cancelado 
sem mais explicações. Lopes e 
sua esposa viajariam de Curitiba 
a Brasília. 

“Na sexta-feira, embarquei 
direitinho, tranquilo, com desti-
no ao Paraná. Ontem, quando 
cheguei ao aeroporto para voltar 
a Brasília, fui surpreendido com 
o cancelamento do meu voo. 
Reclamei para o atendente que 
a empresa tinha meu telefone, 
meu e-mail, e não me avisou 
antecipadamente. Aí, uma das 
atendentes me disse que o voo 
marcado no meu bilhete de 
embarque não existia e que eu 
resolvesse no guichê”, contou o 
bancário.

Uma consulta ao site da 
Latam indica que o voo LA3150 
parte, diariamente, de Curitiba, 
por volta das 11h55, e não às 
16h55, conforme consta no bi-
lhete apresentado por Lopes.

“Me ofereceram esperar por 
um próximo voo que partiria 
ontem mesmo, mas que, antes 
de seguir para Brasília, iria para 

São Paulo e retornaria a Curitiba. 
Como eu não aceitei, remarca-
ram minha passagem para a 
tarde de hoje (ontem). Tive que 
aceitar, mas perdi um dia de 
trabalho”, contou.

Já a advogada Danielle Gru-
neich acredita que foi beneficia-
da por um atraso no voo que 
partiria, esta manhã, de Brasília 
para o Aeroporto Santos Du-
mont, no Rio de Janeiro, de onde 

ela seguiria para Guarulhos, 
onde, enfim, apanharia um ou-
tro voo com destino a Chapecó 
(SC). Como a primeira perna da 
viagem sofreu atraso, a Latam 
transferiu a passageira para um 
voo direto entre a capital federal 
e Guarulhos.

“Isto acabou sendo bom. 
Além de não ter que ir para o 
Rio de Janeiro, não vou ter que 
correr para fazer uma conexão. 
A passagem que a empresa me 
vendeu previa só 20 minutos 
para eu desembarcar no Santos 
Dumont e embarcar para Guaru-
lhos. Acho que as empresas cal-
culam mal esta janela de tempo, 
o que acaba resultando em atra-
sos, em perdas de voos. Estão 
vendendo passagens com pouco 
tempo para as pessoas pegarem 
seus voos de conexão”, criticou a 
advogada, lembrando que situa-
ções como esta tendem a gerar 
problemas em cadeia, uma vez 
que a empresa tem que retardar 
a partida de voos para aguardar 
o embarque de passageiros ou 
remanejar os retardatários para 
outros voos que, nesta época do 
ano, tendem a estar lotados.

 Número de passageiros representa aumento de 44% em relação ao resultado do ano passado, quando cerca de dois milhões de pessoas passaram pelos terminais 

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

 Me ofereceram esperar 
por um próximo voo que 

partiria ontem mesmo, mas 
que, antes de seguir para 

Brasília, iria para São Paulo 
e retornaria a Curitiba. Como 
eu não aceitei, remarcaram 

minha passagem para a 
tarde de hoje (ontem). Tive 
que aceitar, mas perdi um 

dia de trabalho 
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Presidente da empresa, Ruth Avelino, apresentou ao trade turístico resultados alcançados em 2021 e o planejamento para 2022
A diretoria da Empre-

sa Paraibana de Turismo 
(PBTUR) reuniu, na tarde 
de segunda-feira (20), no 
auditório do hotel Caiçara, 
em João Pessoa, represen-
tantes do trade paraibano 
(hoteleiros, empresas de 
receptivos e prefeituras), 
com o objetivo de apresen-
tar um balanço das ações 
de divulgação, promoção 
e capacitações desenvol-
vidas ao longo de 2021.  A 
apresentação foi feita pela 
presidente da PBTur, Ruth 
Avelino. Estiveram pre-
sentes os secretários de 
Turismo de João Pessoa, 
Campina Grande, Conde, 
Cabedelo, Baía da Traição, 
Bananeiras e Itatuba. Du-
rante a reunião, também 
foi apresentando o plane-
jamento de ações, even-
tos e feiras de 2022 e que 
deverão ter a presença do 
‘Destino Paraíba’.

 A executiva paraiba-
na destacou o momento de 
recuperação que o setor 
do Turismo vem apresen-
tando ao longo de 2021, 
mesmo com a pandemia 
do Covid-19, a partir do se-
gundo semestre. A PBTur 
esteve presente em feiras 
presenciais e nos eventos 
híbridos (on-line e presen-
ciais). Ruth enumerou os 
roadshows que ocorreram 
em várias capitais e cidades 
das regiões Nordeste, Sul e 
Sudeste do país, divulgando 
o ‘Destino Paraíba’. Outra 
ação que mereceu destaque 
na apresentação de segun-
da-feira foram as reuniões 
com as companhias aéreas 
que operam nos aeroportos 
Castro Pinto (João Pessoa) 
e João Suassuna (Campina 
Grande).

“Estamos buscando a 
ampliação da malha aérea 
que tínhamos antes do iní-
cio da pandemia. Nos re-

unimos com a direção da 
Gol Linhas Aéreas para ini-
ciarmos conversas sobre 
a reativação do voo entre 
João Pessoa e Buenos Ai-
res. Também estamos ne-
gociando a vinda de voos 
charters direto de algumas 
cidades para nossa capi-
tal”, revelou. Ruth Avelino 
informou que durante a 
proibição de eventos pre-
senciais, a PBTur investiu 
nas capacitações on-line 
de agentes de viagens e na 
divulgação do Destino pe-
las redes sociais. “Em ne-
nhum momento deixamos 
de trabalhar. Estávamos 
sempre buscando opções”, 
garantiu.

Famtours 
Em sua apresentação, 

Ruth Avelino falou sobre 
a realização dos famtours 
de agentes de viagens de 
todo o país em João Pes-
soa ao longo do segundo 
semestre. “Através dos fa-
mtours com esses agentes 
de viagens e operadores de 
turismo, nós apresentamos 
nossos roteiros no litoral e 
alguns do interior do Es-
tado. Isso é importante na 
hora do agente vender o 
pacote ao consumidor fi-
nal”, explicou. Outro impor-
tante evento nacional que 
contou com a presença da 
PBTur foi o lançamento do 
projeto Nordeste Arreta-
do na cidade de São Paulo, 
em novembro. O projeto 
tem o apoio do Ministério 
do Turismo (MTur) e reú-
ne os estados da Paraíba, 
Pernambuco, Rio Grande 
do Norte e Alagoas. Segun-
do Ruth Avelino, o projeto 
tem por objetivo divulgar 
os potenciais turísticos dos 
quatro estados, que são vi-
zinhos de fronteira e têm 
em comum a interligação 
com a BR-101.

PBTur faz balanço de ações de 
divulgação do Destino Paraíba

No Salão Branco 

Centro de Humanidades

Em visita ao Congresso, artista plástica 
Marianne Peretti revê suas obras

UEPB realiza jornada de documentação

Artista plástica Marian-
ne Peretti visita suas obras 
no Congresso Nacional. 
Única mulher na equipe de 
Oscar Niemeyer na constru-
ção da nova capital, a artista 
Marianne Peretti deixou sua 
marca pelo Congresso Nacio-
nal. No Salão Branco não há 
como não perceber o painel 
Alumbramento, doado em 
1978 ao Senado Federal. No 
Salão Verde é exibida a obra 
Araguaia. As cores e formas 
de seus vitrais estão tam-
bém no Salão Nobre, onde 
pode ser apreciado o vitral 
Phasifae. No 10º andar do 
Anexo IV da Câmara dos De-
putados, suas mãos foram 
as responsáveis pelos vitrais 
da capela. Também na Casa 
Legislativa, outra obra de 
destaque: um painel com 
sobreposição de camadas 
de vidro, de 1977. Na foto, 
Marianne Peretti posa para 
fotografia ao lado do painel 
“Pasiphae”, 1977. O painel 
é confeccionado em vidro 
artesanal e cristal branco 
fosco e marrom. O título re-

mete à mitologia grega, pois 
Pasiphae é o nome da filha 
do deus-sol Hélio, esposa do 
Rei Minos e mãe de Mino-
tauro. A peça foi restaurada 
em 2010, em comemoração 
aos 50 anos da Câmara dos 
Deputados em Brasília. 

O Congresso Nacional, 
assim como Brasília, foi cons-
truído pela dedicação e pela 
criatividade de diversas pes-
soas. A artista plástica franco
-brasileira Marianne Peretti 
foi uma delas e, na tarde do 
último sábado (18), ela re-
tornou ao lugar que ajudou 
a compor para contemplar 
suas obras. Fizeram parte 
do roteiro o Salão Branco do 
Congresso (Chapelaria), o 
Museu do Senado e o Salão 
Verde da Câmara, locais onde 
estão expostas obras como 
os painéis Alumbramento, 
Araguaia, Pasiphae e O Lago 
e os Peixes.

Aos 94 anos, Marianne 
usou uma cadeira de rodas 
para se deslocar pelo Sena-
do. Ergueu-se, porém, para 
posar sorridente ao lado da 

filha, Isabella Peretti, para 
algumas fotos.

“Foi uma visita intimis-
ta, sem holofotes ou divulga-
ção, mas repleta de emoção. 
Em abril, Isabella pretende 
voltar a Brasília acompa-
nhada da mãe e já fizemos o 
convite para a visita integra-
da”, conta Walesca Borges, 
do Serviço de Cooperação 
Institucional do Senado, que 
acompanhou o passeio da 
artista.

“Sempre falei de Ma-
rianne Peretti e da ousa-
dia e da vanguarda de 
suas obras aos visitantes. 
Diante de um dos painéis, 
perguntada por sua filha, 
Marianne comentou: ‘Acho 
bonito, grandioso, dá força 
à sala’. Foi o dia mais mar-
cante em meus 11 anos de 
Senado”, relata a coordena-
dora-substituta da Coorde-
nação de Museu do Senado, 
Marilia Serra, que também 
acompanhou a visita.

A artista
Marianne Peretti nas-

ceu em Paris, capital da 
França, em 1927, e natura-
lizou-se brasileira na década 
de 1950, quando se mudou 
para São Paulo e passou a 
investir na carreira artística. 
Na Europa, ela já havia feito 
ilustrações para livros, mas, 
em solo brasileiro, dedicou-
se a vitrais, painéis, escultu-
ras e relevos para edifícios.

Única mulher a partici-
par do time criativo da ca-
pital federal, ela deixou sua 
marca também na Câmara 
dos Deputados, no Palácio 
do Jaburu, no Memorial Jus-
celino Kubitschek, no Teatro 
Nacional,  no prédio do Su-
perior Tribunal de Justiça e 
na Catedral de Brasília. São 
dela os vitrais da catedral.

A artista também pos-
sui obras em vários prédios 
de Oscar Niemeyer em ou-
tras partes do Brasil e do 
mundo: na sede da Revista 
Manchete (Rio de Janeiro), 
no Edifício Burgo (Turim, 
Itália) e na Maison de la 
Culture du Havre (Le Havre, 
França).

O Centro de Humani-
dades (CH) da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
Campus III, localizado em 
Guarabira, realiza nos dias 
14 e 16 de fevereiro, a 1ª edi-
ção da Jornada do Núcleo 
de Documentação Histórica 
(NDH). O evento, realizado 
de forma on-line com trans-
missão ao vivo pelo YouTube, 
canal Rede UEPB, é destina-
do para todos os graduandos 
do CH, especialmente os es-
tudantes de História.

A jornada será aber-
ta às 8h30 com uma mesa 
formada pela diretora do 
Centro de Humanidades, 

professora Cléoma Maria 
Toscano Henriques; a chefe 
de Departamento de Histó-
ria, professora Edna Maria 
Nóbrega de Araújo; a coor-
denadora de Departamen-
to de História, professora 
Joedna Reis de Meneses; e 
os coordenadores do NDH, 
professora Luciana Calissi 
e o professor João Batis-
ta Gonçalves Bueno. Eles 
darão as boas-vindas aos 
participantes e detalharão 
a programação do primeiro 
evento do CH do ano.

Após a acolhida, acon-
tece a palestra de abertura, 
“Centros de Documentação 

da História do Trabalho”, 
que terá como palestrante 
a juíza do Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT- 4) Anita 
Lübbe, presidente do Me-
mojutra  e Fórum Nacional 
Permanente em Defesa da 
Memória da Justiça do Tra-
balho. Essa atividade terá 
como debatedora a profes-
sora Luciana Calissi.

A jornada segue com a 
palestra “Pesquisa em Am-
biente Digital de Acervos 
Documentais”, a ser minis-
trada pelo professor Van-
derlei Batista dos Santos, e 
que terá como debatedor o 
professor João Batista Gon-

çalves Bueno. O evento será 
retomado no dia 16 com a 
palestra “A Importância da 
Organização dos Documen-
tos Arquivísticos”, que terá 
como palestrante o profes-
sor Josemar Henrique de 
Melo, do curso de Arquivo-
logia da UEPB. O debatedor 
será o professor João Batista 
Gonçalves Bueno.

A jornada será encer-
rada com a palestra “A Jus-
tiça do Trabalho na Histo-
riografia Brasileira”, a ser 
ministrada pelo professor 
Tiago Bernardon de Oliveira 
e que terá como debatedora 
a professora Luciana Calissi.

Foto: Walesca Borges/ Senado Federal

Única mulher na equipe de Oscar Niemeyer na construção da nova capital, a artista Marianne Peretti deixou sua marca pelo Congresso Nacional

Feiras e eventos
Os representantes do trade e das prefei-

turas receberam informações detalhadas das 
ações previstas para 2022. “Será um ano de 
muito trabalho, pois, além dos eventos que 
faremos ou participaremos em todo Brasil, va-
mos realizar grandes eventos para agentes de 
viagens e operadores de turismo em nosso es-
tado. Captamos a Rodada de Negócios da Foco 
Operadora que trará à capital 600 agentes de 
viagens, o evento Meet FRT com 350 agentes do 
Sul do Brasil, o Top Seller da Operadora Orintes 
com os 120 maiores vendedores deles e, por 
fim, faremos o super famtour com a operadora 
Viagens Promo, com 180 agentes de viagens, 
jornalistas e influenciadores digitais”, informou 
Ruth Avelino.

O secretário de Turismo de João Pessoa, 
Daniel Rodrigues, parabenizou a presidente 
da PBTur, Ruth Avelino, e o Governo do Estado 
pela decisão de apoiar a divulgação de todos 
os roteiros turísticos da Paraíba, sem exceção. 
O secretário de Turismo de Baía da Traição, 
Josias Viana, falou sobre a divulgação de rotei-
ros turísticos ainda pouco explorados no litoral 
norte do Estado. Ele recebeu a promessa da 
presidente da PBTur de ampliar a divulgação 
junto aos meios de comunicação de todo o país. 
Já Miguel Ângelo, coordenador de Turismo de 
Campina Grande agradeceu a parceria com a 
PBTur, que gerou bons frutos para a Rainha da 
Borborema.



Treze inicia as atividades com a avaliação física e o Botafogo só começa os preparativos no dia 3 de janeiro

Com o fim do ano espor-
tivo do futebol paraibano, os 
três principais clubes do es-
tado, Botafogo, Campinense 
e Treze trabalham visando a 
temporada de 2022. O Cam-
pinense é quem está com os 
trabalhos de pré-temporada 
bem adiantados e segue o cro-
nograma de treinos na cidade 
de Queimadas. O Campinense 
foi o primeiro clube paraiba-
no a iniciar os trabalhos de 
pré-temporada. Há  mais de 

uma semana a equipe segue 
treinando em ritmo acelerado. 
O grupo, composto por 24 
jogadores, comandado pelo 
técnico Ranielle Ribeiro vem 
buscando o aperfeiçoamento 
técnico e tático.

O último jogador a ser 
anunciado pelo clube foi ata-
cante Junior Potiguar. O Joga-
dor, de 21 anos, chega para su-
prir a ausência de Fabio Lima, 
destaque da  temporada, mas 
que não teve seu contrato re-
novado. Junior Potiguar sabe 
da responsabilidade, pede o 
apoio da torcida e espera fazer 

um bom trabalho vestindo a 
camisa do rubro-negro.

“Com a união do grupo 
e os trabalhos de pré-tempo-
rada iremos conseguir nos-
sos objetivos. Darei o meu 
melhor em todas as compe-
tições. Espero contar com o 
apoio da torcida para fazer 
um bom trabalho aqui no 
Campinense”, disse.

No último final de sema-
na, o Treze apresentou os 21 
atletas que irão compor  o 
elenco na disputa do Campeo-
nato Paraibano do próximo 
ano. O clube agora passa  a fo-

car suas atenções no processo 
de avaliação física do grupo de 
jogadores  e conta com a expe-
riência do preparador físico, 
Alexandre Duarte. Ele será o 
profissional responsável no 
trabalho do condicionamento 
físico do grupo alvinegro.

“Estamos começando os 
trabalhos com uma avaliação 
para que possamos diagnos-
ticar o perfil físico de nosso 
grupo. Temos sete semanas 
até a nossa estreia no Cam-
peonato Paraibano. A expec-
tativa é que até lá a maioria 
dos atletas esteja à disposição 

do treinador”, comentou.
No grupo B, ao lado de 

Campinense, CSP, Sport-PB e 
Nacional de Patos, o Treze tem 
data agendada para estreia na 
temporada de 2022 no dia 3 
de fevereiro, quando irá enca-
rar o Sport Lagoa Seca.

Botafogo
O Botafogo ainda segue 

o ciclo de contratações de 
atletas buscando reforçar o 
elenco que vai disputar as 
principais competições do ca-
lendário esportivo do clube. O 
alvinegro da estrela vermelha 

anunciou a chegada do séti-
mo reforço. Trata-se de Paulo 
Vitor, jogador de 20 anos que 
chega como opção no setor 
defensivo. O clube anunciou 
que irá montar uma estrutura 
para a apresentação oficial do 
elenco da temporada 2022, 
no dia 3 de janeiro, na Mara-
vilha do Contorno, em João 
Pessoa.

Auto Esporte
O Auto Esporte anun-

ciou, ontem, a contratação 
do técnico Jazon Vieira para 
substituir Douglas Andrade.

Fabiano Sousa
Fabianogool@gmail.com

Esportes olímpicos
O Comitê Olímpico Brasileiro vai distribuir cerca de 
R$ 165 milhões em recursos das loterias, às confederações 
que trabalham com esportes olímpicos. Página 23
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O Campinense foi o primeiro clube 
a iniciar as atividades visando as 
competições do próximo ano e 
segue trabalhando em Queimadas

Foto: Divulgação/Fina

Paraibana ganha medalha de ouro nos saltos ornamentais

Após a participação nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio 
em 2021, a atleta paraibana 
de saltos ornamentais Luana 
Lira, de 25 anos, representou 
a Seleção Brasileira de Saltos 
Ornamentais no Festival Aquá-
tico da Fina, que ocorreu para-
lelo ao Campeonato Mundial 
de Natação em Piscina Curta, 
organizado pela Federação In-
ternacional de Natação (Fina) 
em Abu Dhabi, nos Emirados 
Árabes Unidos. Luana fez boni-
to e conquistou o ouro na pro-
va por equipes. A conquista do 
ouro foi confirmada na manhã 
da última segunda-feira (20).

 Além de Luana, a equi-
pe brasileira foi integrada por 
Ingrid Oliveira e pelo finalista 
olímpico e campeão mundial 
Jr, Kawan Pereira. As disputas 
por medalhas foram divididas 

em duas rodadas de três saltos 
de trampolim e outros três de 
plataforma, sendo um mascu-
lino, um feminino e um sincro-
nizado misto em cada etapa. 
Os brasileiros conseguiram 
416.35 pontos para ficar com 
o ouro. A Grã-Bretanha foi a 
segunda colocada com 385.45 
e a China levou o bronze com 
384.20.

Nascida em João Pessoa, 
Luana mora em Brasília há 
sete anos e treina no Instituto 
Pro Brasil, no Centro de Exce-
lência da Universidade de Bra-
sília (UnB), antes da morada no 
Distrito Federal, a medalhista 
de ouro no Festival Aquático 
da Fina, começou a treinar sal-
tos ornamentais aos oito anos 
de idade, na Vila Olímpica Pa-
raíba, quando ainda residia no 
estado.

Edmundo Vergara, ex-trei-
nador, que conheceu a atleta 
ainda menina e a transformou 

em saltadora de altíssimo nível 
é quem comemora as conquis-
tas de Luana. De acordo com 
ele, os resultados são frutos do 
amor e dedicação da atleta.

“Toda vez que a gente en-
tra nesse parque aquático, que 
olha para essa piscina, fica fe-
liz com esse momento que ela 
está vivendo. E principalmente 
por ela representar tão bem 
a Paraíba. Ela tem suas raízes 
por aqui, tivemos a oportuni-
dade de contribuir para sua 
formação durante quatro anos 
de treinos. Estou muito feliz 
por ela”, comentou.

Na participação dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, Luana 
não conseguiu avançar à se-
mifinal do trampolim de três 
metros. A paraibana foi a 13ª 
a saltar e ao final dos cinco 
saltos na piscina do Tóquio 
Aquatics Center somou 244.35 
pontos, terminando a disputa 
na 21ª colocação. No lugar mais alto do pódio, a equipe brasileira formada por Luana Lira, Kawan Pereira e Ingrid Oliveira



Esportes

Mudanças buscam renovação, emoção, performance, sustentabilidade e mais equilíbrio nas competições

Circuito de Vôlei ganha novo
formato e maior premiação
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Como seria legal se o futebol fosse mais transparente, 
afinal esse esporte movimenta trilhões de reais pelo mun-
do. Aqui no Brasil, dados da temporada de 2020 mostram 
que foram arrecadados mais de R$ 4,5 bilhões, conforme 
estudo da empresa Sports Value, especializada em marke-
ting esportivo, avaliação de marcas e de propriedades. E 
muito dinheiro e nós torcedores pouco sabemos dos cami-
nhos percorridos pelas cifras. Apenas uma pequena parcela 
de clubes brasileiros presta contas das receitas e despesas. 
A maioria não tá nem aí e esquece que a Lei Pelé obriga essa 
prestação até o final de abril de cada ano, com publicidade 
no site das federações.

Quem participa de competições regionais e nacionais 
recebe cotas significativas, mas o torcedor nada sabe sobre 
a entrada e saída do dinheiro. Pelo menos aqui na Paraíba 
tá mais acostumado ao “muro de lamentações” dos dirigen-
tes a cada início de temporada, estes sempre expondo difi-
culdades para a formação de um novo elenco, sem o devido 
cuidado de abrir o livro contábil para mostrar as receitas 
e despesas da temporada. Entra ano e sai ano e a cantiga é 
sempre a mesma. 

Pela legislação, os sócios de um clube tem o direito de 
ter acesso a todas as informações financeiras, incluindo va-
lores de contratos, patrocínios e direitos de imagem, exceto 
dos vínculos com cláusula de confidencialidade. Não seria 
legal se todos abrissem o livro e mostrassem como entra e 
sai o dinheiro, afinal o maior patrimônio de um clube é o seu 
torcedor. Não sei porque escondem tanto essa contabilida-
de. Por outro lado, quero dar os parabéns ao presiden-
te recém-eleito do Treze, Olavo Rodrigues, que abriu a 
contabilidade e mostrou a dívida do clube e seus credo-
res. Que ele siga nesse caminho junto ao torcedor. Bem 
que os outros clubes poderiam copiar esse modelo. Um 
clube transparente aproxima bastante o seu torcedor e 
para tê-lo sempre do lado se faz necessário usar bem o 
dinheiro que pertence ao clube, prestando as devidas 
contas com publicidade.

Futebol e a sua
transparência

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

E bem verdade que os nossos clubes não 
vivem um bom momento financeiro, prin-
cipalmente os rivais de Campina Grande 
que seguem ameaçados de perder seus 
patrimônios por conta da irresponsabilida-
de de ex-dirigentes. Até quando vão ficar 
na impunidade os maus gestores. Audito-
ria urgente pra gente saber quem colocou 
o seu clube nessa situação. Não pode é 
empurrar lixo pra debaixo do tapete. A 
transparência é fundamental em qual-
quer área, principalmente no futebol que 
movimenta muito dinheiro. Toda a gestão 
precisa gastar de acordo com a sua recei-
ta e dirigente de clube tem de entender 
de contabilidade. Dinheiro bem aplicado, 
rende bastante. Então...

Maus gestores

Preocupação
Alguns clubes da pri-
meira divisão do futebol 
paraibano vão encontrar 
muitas dificuldades para 
disputar a temporada 
de 2022. Tem dirigente 
fazendo conta por aí e 
quebrando a cabeça 
para saber de onde virá 
o dinheiro para bancar 
as despesas.

Sem base
Nossos principais clubes 
repetem o passado e 
seguem formando seus 
elencos sem a presença 
considerável de joga-
dores da base. É um in-
vestimento barato, mas 
sempre ignorado por 
Botafogo, Campinense e 
Treze. Preferem a gran-
de maioria de fora.

Que ano fantástico da Fórmula-1. Uma decisão 
na última prova do ano e com um desfecho memorá-
vel. Finalmente tivemos uma disputa porque estava se 
tornando chato a Mercedes sobrando e acumulando 
títulos sem nenhum adversário. Hamilton é muito bom, já 
provou com seus sete títulos, mas Verstapen é o novo cara 
da Fórmula-1. Pela persistência lembrou Ayrton Senna.
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Seleção Brasileira conhece adversários
da Copa América de Futsal de 2022

A Seleção Brasileira de 
Futsal conheceu, na última 
segunda-feira, seus adver-
sários na Copa América de 
2022. No torneio continen-
tal, o Brasil enfrentará Uru-
guai, Colômbia, Equador e 
Chile na fase de grupos.

Atual campeão da Copa 
América, o Brasil defenderá 
seu título em casa. A com-
petição tem início previsto 
para o dia 26 de janeiro e 
será disputada até o dia 6 
de fevereiro. Na outra chave, 
estão Argentina, Paraguai, 
Venezuela, Bolívia e Peru.

Após a definição do gru-
po, o técnico da Seleção Bra-
sileira, Marquinhos Xavier, 
analisou os confrontos que 
o esperam na primeira fase:

"É um pouco diferente 
das Eliminatórias, as duas 
chaves ficaram bem equili-
bradas, bem distribuídas. Se 

levarmos em consideração 
as quatro equipes que dis-
putaram o Mundial, ficou 
um equilíbrio entre Argenti-
na, Paraguai e Venezuela na 
outra chave. Do lado de cá, a 
gente tem uma grande con-
corrente, que é a Colômbia. 
Uma seleção que, embora 
não tenha ido ao Mundial, é 
muito forte, muito competi-
tiva. E temos um adversário 
que também não foi ao Mun-
dial, mas esteve muito pró-
ximo, que é o Uruguai", de-
talhou Marquinhos, antes de 
fazer um prognóstico para a 
participação do Brasil.

"Ficaram bem equili-
bradas as duas chaves. Te-
mos tudo para fazer uma 
Copa América bem equili-
brada, principalmente em 
função do regulamento que 
vai prever que duas equi-
pes já saíam para se con-

frontar nos cruzamentos".
Na última semana, a Se-

leção Brasileira de Futsal 
fez seu último período de 

preparação antes da convo-
cação para a Copa América, 
marcada para o dia 10 de 
janeiro.

Treino da Seleção Brasileira, que se prepara visando a Copa América

Foto: Créditos: Yuri Gomes/CBF

Durante a temporada 2022, serão realizadas 10 etapas do Top 8 e 15 etapas do Aberto. Os atletas terão a chance de disputar etapas do Mundial em solo brasileiro

Novidades no sistema de 
disputa, mais equilíbrio, crité-
rios definidos para bônus por 
performance, possibilidades 
de desenvolvimento e de ex-
periências internacionais. Em 
2022, o Circuito Brasileiro de 
Vôlei de Praia terá um novo 
formato, elaborado pela Con-
federação Brasileira de Voleibol 
(CBV) com foco em renovação, 
emoção, performance e susten-
tabilidade.  A premiação total 
ultrapassa os 6 milhões de re-
ais, um valor 22% superior ao 
da temporada 2020/2021

O Circuito Brasileiro passa 
a ser dividido em duas compe-
tições por etapa. O Aberto reú-
ne as duplas entre o 8º e o 14º 
lugar no ranking, além de dois 
convidados e oito parcerias 
classificadas pelo qualifying. As 
partidas acontecem de quar-
ta-feira a sexta-feira. Já o Top 8 
será disputado de sexta-feira a 
domingo pelas sete duplas mais 
bem ranqueadas, além de um 
convidado especial: o campeão 
do Aberto anterior, que ganha 

o wild card como bônus pela 
performance. A dupla vence-
dora de cada etapa Top 8 e seu 
técnico também terão um be-
nefício além da premiação em 
dinheiro, e recebem da CBV o 
custeio de passagem, hospeda-
gem, transporte e alimentação 
para disputar uma etapa do Cir-
cuito Mundial. 

Esse sistema permite jo-
gos mais nivelados, já que no 
modelo atual, de competição 
única com 24 times no torneio 
principal, os confrontos eram 
definidos pela colocação no 
ranking: o mais bem ranqueado 
enfrentava o time de colocação 
mais baixa e assim por diante. 
Também tem menos dias de 
competição para cada atleta, 
o que diminui o desgaste com 
a viagem e permite mais tem-
po para ativações especiais de 
patrocinadores e da CBV. Este 
convite para o Top 8 é mais um 
estímulo para que uma dupla 
que começa o ano disputando 
o Aberto sonhe em brigar por 
uma participação no Circuito 

Mundial. O caminho está aberto 
para todos.  

“Será um circuito com 
maior possibilidade de experi-
ência esportiva, principalmente 
para as duplas em desenvolvi-
mento, que terão a chance de 
participar de mais partidas de-
cisivas, como semifinais e finais, 
vivenciando a pressão e a emo-
ção dessas etapas. Isso é fun-
damental para o crescimento 
esportivo. Teremos jogos mais 
equilibrados e disputados em 
menor número de dias, o que 
reduz o desgaste para todos. A 
transparência do sistema per-
mite que os atletas conheçam 
critérios, benefícios e valores e 
possam traçar suas estratégias 
profissionais. Como o trabalho 
de renovação é um dos pilares 
da CBV, os campeões das etapas 
do Brasileiro Sub-21 recebem 
como bônus um convite para 
o Aberto seguinte. Tudo está 
interligado, com critérios cla-
ros para os atletas e para quem 
acompanha a modalidade”, ex-
plica Guilherme Marques, ge-

rente de Vôlei de Praia da CBV.
Durante a temporada 

2022, serão realizadas 10 eta-
pas do Top 8 e 15 etapas do 
Aberto. A primeira de ambos 
será em fevereiro, em Saquare-
ma, no Rio de Janeiro. As etapas 
adicionais do Aberto servirão 
como oportunidade de de-
senvolvimento e experiência, 
substituindo as atuais etapas 
do Circuito Challenger. Para 
efeito de formação de ranking 
de entrada, serão levados em 
consideração os três melhores 
resultados das quatro últimas 
etapas. O campeão da tempo-
rada 2022 será definido pela 
soma dos nove melhores resul-
tados dos participantes

Além do Brasileiro, os 
atletas terão a chance de dis-
putar em casa duas etapas do 
Circuito Mundial. Em março, os 
melhores jogadores do mundo 
estarão reunidos no Rio de Ja-
neiro para uma disputa Elite. 
Em abril, Itapema, em Santa Ca-
tarina, recebe uma competição 
Challenge.



Esportes

Desportos aquáticos, voleibol, boxe, judô, skate, hipismo e atletismo são as modalidades com maior aporte de recursos

COB vai distribuir R$ 165 mi
para os esportes olímpicos
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Agência Estado

O Comitê Olímpico do 
Brasil (COB) detalhou os va-
lores que serão distribuídos 
às Confederações Brasileiras 
Olímpicas em 2022 depois 
da adoção de novos critérios. 
A distribuição foi apresenta-
da a todas as confederações e 
aprovada no Conselho de Ad-
ministração. O COB destinará 
R$ 165 milhões dos recursos 
ordinários da Lei 13.756 (Lei 
das Loterias), o maior valor 
para investimento nas mo-
dalidades desde a criação 
da lei, em 2001, em um au-
mento de cerca de 10% em 
relação a 2021.

Para o ciclo olímpico 
2022-2024, houve aperfei-
çoamento dos critérios de 
distribuição dos recursos 
das Loterias. Agora o repas-
se está baseado em 13 crité-
rios, sendo 11 esportivos e 2 
de gestão, que representam 
50% do orçamento destina-
do às entidades, baseados 
na meritocracia. Deste por-
centual, os recursos desti-
nados à avaliação da gestão 
das confederações somam 
entre 15% e 17% do peso 
total. Já a outra metade é 
um valor fixo, distribuído de 
forma igualitária às confe-
derações.

O aprimoramento dos 
critérios foi aprovado pelo 
Conselho de Administração 
do COB, após a criação de 
um grupo de estudos para a 
elaboração das propostas. A 
principal novidade está rela-
cionada aos Jogos Pan-Ame-
ricanos. Em vez de pontuar 
as confederações por seus 
medalhistas no Pan, as en-
tidades serão reconhecidas 
pelo aproveitamento na con-
quista de medalhas na edi-
ção mais recente do evento 
e pela quantidade de ouros 
obtida no último Pan.

A Lei 13.756 destina cer-
ca de 1,7% do valor apostado 
em todas as loterias federais 
do país ao COB. Os recursos 
assegurados por meio da lei 
têm permitido à entidade 
investir no esporte olímpico 
de forma contínua e cres-
cente. Faz um acompanha-
mento rigoroso da aplicação 
dos recursos, avaliando a 
qualidade dos investimentos 
e checando os resultados 
obtidos pelas entidades. A 
liberação de recursos para 
novos projetos está sempre 
condicionada à prestação - e 
aprovação - das contas dos 
projetos anteriormente exe-
cutados.

Todos os recursos rece-
bidos pelo COB passam por 
etapas e processos que en-
volvem transparência e dis-
ponibilização de informações 
para o Tribunal de Contas da 
União (TCU) e para a Contro-
ladoria Geral da União (CGU).

Foto: Wagner Carmo/ CBAt

MOdalidadEs OlíMpiCas

n Distribuição dos recursos
n Atletismo: R$ 6.050.777,48
n Badminton: R$ 4.204.732,32
n Basquete: R$ 3.658.005,37
n Boxe: R$ 7.127.049,75
n Canoagem: R$ 6.117.424,78
n Ciclismo: R$ 5.465.825,35
n Dança Breaking: R$ 2.500.000,00*
n Desportos Aquáticos: R$ 9.188.122,62
n Desportos na Neve: R$ 3.791.127,89
n Desportos no Gelo: R$ 3.816.469,58
n Escalada Esportiva: R$ 3.332.032,58

n Esgrima: R$ 4.435.327,40
n Ginástica: R$ 8.456.885,61
n Golfe: R$ 3.537.556,16
n Handebol: R$ 4.309.361,42 
n Hipismo: R$ 6.533.431,12
n Hóquei sobre Grama: R$ 3.400.691,88
n Judô: R$ 6.974.902,06
n Levantamento de Pesos: R$ 4.072.654,64
n Pentatlo Moderno: R$ 3.550.780,15
n Remo: R$ 3.666.195,52
n Rugby: R$ 3.595.076,47
n Skate: R$ 6.886.082,93

n Surfe: R$ 4.580.462,30
n Taekwondo: R$ 5.129.519,45
n Tênis: R$ 4.699.915,44
n Tênis de Mesa: R$ 4.894.624,44
n Tiro com Arco: R$ 4.388.678,34
n Tiro Esportivo: R$ 4.350.655,98
n Triatlo: R$ 4.365.908,19
n Vela: R$ 6.142.736,97
n Vôlei: R$ 8.446.848,82
n Wrestling: R$ 3.330.136,87

FONTE: COB

Os organizadores da 
corrida de São Silvestre, 
que ocorrerá no dia 31 de 
dezembro em São Paulo, 
definiram as regras que 
os participantes precisão 
cumprir, incluindo as sani-
tárias. Os corredores não 
precisarão usar máscara 
em todo o percurso da cor-
rida, de 15 quilômetros, 
ficando obrigatório o uso 
na largada, na chegada e em 
locais de concentração.

Mesmo com a liberação 
para o resto da corrida, o 
regulamento da 96ª edição 
do evento recomenda que 
o uso ocorra “sempre que 
possível em todos os mo-
mentos durante o percurso 
para segurança dos parti-
cipantes”. Outra recomen-
dação é que os corredores 
levem uma máscara reserva 
e produtos de higienização 
pessoal.

De acordo com o re-
gulamento, a decisão foi 
tomada levando em conta o 
cenário atual da pandemia 
no estado de São Paulo, com 
prorrogação de decretos de 
quarentena e algumas cida-
des do interior retomando 

lockdowns. A última edição, 
de 2020, foi cancelada devi-
do à pandemia.

É determinado, ainda, 
que, caso a prova tenha de 
ser adiada devido a ques-
tões ligadas à pandemia, as 
inscrições já realizadas se-
rão mantidas, com o evento 
sendo transferido ou para 

10 de julho ou 31 de de-
zembro de 2022. O secre-
tário da Saúde de São Paulo 
disse à CNN que o evento 
está mantido.

Os atletas inscritos 
na competição precisarão 
apresentar uma versão im-
pressa do comprovante de 
vacinação para a Covid-19, 

com duas doses ou dose 
única. Caso o esquema vaci-
nal esteja incompleto, será 
necessário apresentar um 
teste negativo para a Co-
vid-19 do tipo RT-PCR, com 
validade de 48 horas, ou 
um teste de antígeno com 
validade de 24 horas.

O regulamento também 

inclui os horários de largada 
para os participantes. Os 
atletas cadeirantes sem guia 
largam às 7h25, e os com 
guia, 8h05, mesmo horário 
de atletas com deficiência. 
Para os atletas de elite, o 
pelotão masculino larga às 
8h05, e o feminino, 7h40. 
Os atletas da categoria geral 
e premium largam às 8h05.

Para participar da pro-
va é necessário antes re-
tirar um kit fornecido pe-
los organizadores, entre os 
dias 27, 28 e 29 de dezem-
bro das 9h às 20h, ou no dia 
30 de dezembro, entre 9h e 
16h. A largada será na Ave-
nida Paulista, na altura do 
número 2000, com a chega-
da também na avenida, mas 
no número 900. 

A Corrida de São Sil-
vestre já se tornou uma 
tradição no fim de ano pau-
listano. Em 2019, último 
ano em que a corrida ocor-
reu, foram cerca de 35 mil 
participantes. O evento é 
realizado pela Fundação 
Cásper Líbero, com apoio 
do governo do estado de 
São Paulo e da prefeitura da 
cidade.

Regras sanitárias definidas para realização
da 96a edição da Corrida de são silvestre

A Corrida de São Silvestre é a mais importante do calendário brasileiro e sempre acontece no último dia do ano

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O atletismo vai receber mais de 
R$ 6 milhões para investir no 
ciclo olímpico para as disputas 
dos Jogos de Paris, em 2024

Para o ciclo olímpico 
2022-2024, houve 

aperfeiçoamento dos 
critérios de distribuição 

dos recursos das 
Loterias, de acordo com 

o Comitê Brasileiro



Memorial

Seguro cobre invalidez permanente ou despesas com assistências médicas e suplementares causadas por acidentes de trânsito

Em números absolutos, 
o Brasil é o quarto país do 
mundo em mortes no trânsi-
to, segundo dados da startup 
Jusbrasil. Muitas perdas são 
provenientes de acidentes 
que, quando não são fatais, 
deixam sequelas físicas ou 
psicológicas nas vítimas que 
precisam de indenizações 
ou de recursos para custear 
tratamentos médicos.

Essa ajuda pode ocorrer 
por meio do Seguro de Da-
nos Pessoais Causados por 
Veículos Automotores de Via 
Terrestre (DPVAT). Segundo 
a Caixa Econômica Federal 
(CEF), atual gestora do se-
guro, este ano as indeniza-
ções requeridas pela Paraíba 
representaram 2% do total 
solicitado no país, tendo sido 
liberado mais de R$ 4 mi-
lhões em indenização DPVAT 
para as vítimas ou beneficiá-
rios até o momento.

O banco esclareceu que 
do total de indenizações so-
licitadas na Paraíba, 73% já 

foram analisadas e 27% es-
tão em análise. Não há como 
fazer comparação com solici-
tações feitas no ano anterior, 
uma vez que a Caixa passou a 
gerir o serviço este ano.

O DPVAT é um seguro 
obrigatório de danos pes-
soais causados por veículos 
automotores de vias ter-
restres, ou por sua carga, 
que assiste pessoas trans-
portadas ou não, incluindo 
motoristas, passageiros e 
pedestres. Também podem 
requerer o serviço os bene-
ficiários das vítimas.

As indenizações são pa-
gas individualmente, não 
importando quantas vítimas 
o acidente tenha causado 
ou a apuração de culpados. 
E mesmo que o veículo não 
possa ser identificado, a 
pessoa acidentada ou seus 
beneficiários têm direito à 
cobertura.

O Seguro DPVAT cobre 
casos de morte, invalidez 
permanente ou despesas 
com assistências médicas e 
suplementares (Dams) por 
lesões de menor gravidade, 

causadas por acidentes de 
trânsito em todo o país.

Segundo a Caixa, os di-
reitos são garantidos a pes-
soas que mantêm relação 
conjugal homoafetiva (casais 
de pessoas do mesmo sexo), 
contanto que seja compro-
vada a união mediante docu-
mentação apresentada por 
um dos pares.

São aceitas, para essa 
finalidade, a certidão de ca-
samento, a prova de compa-
nheirismo junto ao INSS ou 
declaração de dependência 
da Receita Federal ou Alva-
rá Judicial. A assessoria de 
imprensa da Caixa escla-
receu que a documentação 
necessária à instrução do 
processo é a mesma para 
os casos de companheiros 
heterossexuais.

O advogado Antônio 
Netto explica que não se 
deve haver distinção no pa-
gamento do seguro quando 
se leva em conta o perfil de 
relacionamento mantido 
entre casais. “Nossa Cons-
tituição Federal busca sem-
pre efetivar o princípio da 

igualdade, e assim vem sen-
do aplicado. Sendo assim, 
quanto a um casal homoafe-
tivo, caso haja falecimento 
de um companheiro, o outro 
é amparado pelo seguro. O 
mesmo vale para os demais 
benefícios”, declara.

Mas para ter direito 
ao amparo, Antônio Netto 
reforça que todos os pro-
prietários de veículos au-
tomotores são obrigados 
a contribuir para o seguro 
DPVAT. “O seguro é uma mo-
dalidade de imposto pago 
juntamente com o IPVA”, 
acrescenta o advogado.

Indenização
Tanto ao cônjuge sobre-

vivente quanto aos demais 
herdeiros de vítima de aci-
dente de trânsito é devida 
indenização por morte, cujo 
valor máximo é de R$ 13,5 
mil. Segundo informações 
da Caixa, o valor devido ao 
marido ou esposa e a cada 
herdeiro pode variar confor-
me o regime de casamento e 
da quantidade de herdeiros 
legais. As vítimas e herdeiros 

(no caso de morte) têm um 
prazo de até três anos, para 
dar entrada no seguro.

Somente a partir de ja-
neiro deste ano, a Caixa Eco-
nômica Federal foi contrata-
da para realizar o pagamento 
do seguro DPVAT para aci-
dentes de trânsito, prestando 
atendimento às vítimas de 
acidente causado por veículo 
automotor de via terrestre. 
Antes desse período, quem 
atendia as solicitações era a 
seguradora Líder.

O pedido para ter acesso 
ao benefício pode ser feito 
pelo aplicativo DPVAT Caixa, 
disponível nas principais lo-
jas de aplicativos, ou em uma 
das mais de 4,2 mil agências 
do banco. Para fazer a solici-
tação, é preciso apresentar a 
documentação exigida, que 
pode ser acessada no site 
da Caixa (www.caixa.gov.
br/servicos/dpvat/Paginas/
default.aspx).

O segurado poderá, por 
meio do aplicativo, proto-
colar o processo, ajustar ou 
complementar documentos 
quando necessário e acom-

panhar o andamento da so-
licitação. Quando liberada, a 
indenização será creditada 
na conta social digital do re-
querente. Essa conta poderá 
ser movimentada por meio 
do próprio aparelho celular, 
via aplicativo Caixa Tem.

Os pedidos de indeniza-
ção são processados dentro 
do prazo legal de 30 dias, 
após envio da documen-
tação completa, e o paga-
mento devido é creditado 
na conta da vítima para a 
utilização imediata.

Dados da seguradora Lí-
der-DPVAT, responsável pelo 
seguro DPVAT até dezembro 
de 2020, mostram que mais 
de 4,7 milhões de pessoas 
foram indenizadas por mor-
te, invalidez permanente e 
reembolso de despesas mé-
dicas entre 2011 e 2020.

O DPVAT foi previsto 
originalmente no Decre-
to-Lei 73, de 1966, recep-
cionado pela nova ordem 
constitucional como lei 
complementar, e depois dis-
ciplinado pela Lei 6.194, do 
ano de 1974.

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Casal homoafetivo tem direito 
ao DPVAT nos casos de morte

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato24  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 22 de dezembro de 2021

69 — Vitélio, imperador romano
1419 — Antipapa João XXIII
1815 — José María Morelos, líder
 independentista mexicano
1980 — Almirante, cantor, compositor e
 radialista brasileiro
1988 — Chico Mendes, seringueiro e ativista 
ambiental brasileiro
1999 — Blota Júnior, polímata, locutor, apresentador, 
político, empresário, jornalista, roteirista e produtor 
de rádio e televisão brasileiro
2005 — Aurora Miranda, atriz e cantora brasileira
2014 — Apolônio Cardoso, advogado, professor, 
radialista, poeta e repentista (PB)
2014 — Joe Cocker, musico britânico
2019 — Dejinha de Monteiro (Geneci Bispo 
Lourenço), músico, cantor e compositor (PB)
2019 — Bira, músico brasileiro
2020 — Gitana Lira, professora universitária (PB)
2020 — Bosco Cândido, delegado de polícia e 
militante político (PB)

Mortes na História

Obituário

João Alexandre
19/12/2021 – Aos 8 anos, em Co-
remas (PB), vítima de laringotra-
queobronquite (infecção que pode 
afetar as vias aéreas respiratórias 
superiores e inferiores, causando 
obstrução; ela afeta, majoritaria-
mente, bebês e crianças).

Foto: Patosonline

Bruno dos Santos Sá
16/12/2021 – Aos 41 anos, no Rio de 
Janeiro (RJ). Ex-jogador de futebol que 
atuou no Botafogo (RJ). Ele estava em 
um hotel acompanhado de uma pessoa 
quando teria passado mal. A polícia está 
investigando.

Foto: Reprodução

Richard Rogers
18/12/2021 – Aos 88 anos. Arquiteto 
britânico conhecido por projetar alguns 
edifícios mundialmente famosos, como o 
Centro Pompidou, em Paris, na França. Foi 
criador do Millennium Dome de Londres, 
na Inglaterra, e de um dos terminais do Ae-
roporto Barajas, de Madri, Espanha. Vencedor da edição de 
2007 do prestigioso Prêmio Pritzker, foi um dos pioneiros do 
movimento arquitetônico de “high tech”, que transformou os 
princípios estéticos para expor os elementos funcionais dos 
edifícios. Nascido em Florença, na Itália, em 1933, a família 
fugiu da Itália durante a ditadura de Benito Mussolini e se 
estabeleceu na Inglaterra, em 1938.

Foto: François Guillot

Joazil Maria Gardés
16/12/2021 – Aos 89 anos, em decor-
rência de problemas cardíacos. Desem-
bargador aposentado do Tribunal de Jus-
tiça do Distrito Federal e dos Territórios 
(TJDFT).

Foto: Metrópoles

Drakeo the Ruler (Darrell Caldwell)
18/12/2021 – Aos 28 anos, em Los 
Angeles, nos Estados Unidos, assassina-
do. Rapper se envolveu numa briga e foi 
morto com uma faca durante um show 
no qual ele iria se apresentar. Começou 
a carreira com mixtapes. Era conhecido 
por um humor negro nas suas letras. Foi preso em 2017 
por posse ilegal de armas e também por ter se envolvido 
no assassinato de um homem de 24 anos, em 2016.

Foto: Instagram

Aforismo

“A morte é tão inesperada 
no seu capricho como uma 

cortesã no seu desdém; mas 
a morte é mais verdadeira 

– ela nunca renuncia a 
nenhum homem.”(Honoré de Balzac)
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Leonard ‘Hub’ Hubbard
16/12/2021 – Aos 62 anos, em decor-
rência de um mieloma múltiplo (uma 
forma de câncer no sangue). Ex-baixista 
da banda The Roots. Músico da Filadé-
lfia, juntou-se ao The Roots em 1992, 
pouco antes do grupo lançar seu álbum 
de estreia de 1993, ‘Organix’. Fortemente ligado ao mo-
vimento hip hop, tocou em todos os primeiros discos da 
banda, incluindo o álbum seminal de 1999, ‘Things Fall 
Apart’. Ele deixou o grupo após o lançamento de ‘Game 
Theory’, de 2006.

Foto: Divulgação Marco Antônio Canavarros
18/12/2021 – Aos 52 anos, em Cuiabá 
(MT), em decorrência de um câncer.  
Juiz que ingressou na magistratura 
mato-grossense em 18 de novembro de 
2004.

Foto: MidiaJur

Roberto Machado
17/12/2021 – Aos 82 anos, em Natal 
(RN), por complicações provocadas por 
um AVC. Locutor esportivo e jornalista 
do Rio Grande do Norte, considerado um 
dos maiores narradores da história do 
rádio potiguar. Atuou nas Rádio Cabugi 
e Trairi (hoje a Tropical), com passagem 
por diversas editorias do jornal Diário de Natal.

Foto: Reprodução

Leonardo Guimarães Garcia
19/12/2021 (desaparecido desde 
16/12/2021) – Aos 47 anos, em Centra-
lina (MG), encontrado morto dentro do 
seu carro na BR-153, em Minas Gerais, 
depois de deixar Anápolis (GO) com 
destino a Ribeirão Preto (SP). Professor 
era docente nos Cursos de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCLRP). Polícia Civil investiga as causas do acidente.

Foto: Leopoldo Guimarães

Carlos André Spagat
20/12/2021 – Aos 75 anos. Fundador 
e editor do Grupo Editorial Spagat, 
responsável pela publicação da revis-
ta Flap Internacional. Apaixonado por 
aviação desde menino, ele juntou o útil 
ao agradável ao criar uma publicação 
sobre o setor, aos 16 anos, ainda na década de 1960. A 
Flap Internacional é a mais antiga e importante revista 
de aviação em circulação na América Latina. Foi também 
pioneiro em revistas de bordo no Brasil, começando pela 
Viaje Bem da Vasp.

Foto: Arquivo Pessoal

Iaia Djaló
20/12/2021 – Em Dacar, no Senegal. 
Ministro da Justiça e dos Direitos Huma-
nos da Guiné-Bissau. Ele foi transferido 
de Lomé, no Togo, onde se encontrava 
em missão, para Dacar após uma “doen-
ça súbita”. Era líder do Partido da Nova 
Democracia, que ele fundou após ter deixado o Partido de 
Renovação Social (PRS). Foi eleito deputado nas legislativas 
de 2019. Formado em Línguas na Nigéria, já havia ocupado 
os Ministérios dos Negócios Estrangeiros e do Comércio.

Foto: Plataforma Media

Florentina da Silva
Rosa (Mãe Flora)
17/12/2021 – Aos 88 anos, em Juazeiro 
(BA), de infarto. Ialorixá e fundadora do 
terreiro Ilê Asé Ayra Onyndancor, em Jua-
zeiro, na Bahia, junto com o marido, em 
1964, sendo considerado o ilê mais anti-
go em funcionamento da região do Vale do São Francisco.

Foto: Luan Medrado



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA

DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00031/2021

A Prefeitura Municipal de Aguiar, torna público aos interessados, vem pelo presente CON-
VOCAR para abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO as empresas que protocolaram seus 
envelopes: CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELI ME, cadastrada no CNPJ nº 19.744.104/0001-39, 
a empresa OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA EIRELI, cadas-
trada no CNPJ nº 26.764.981/0001-37, a empresa CONSTRUTORA APODI EIRELI, cadastrada 
no CNPJ nº 17.620.703/0001-15, a empresa JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI, cadastrada no 
CNPJ nº 30.999.688/0001-26, a empresa GR CONSTRUTORA EIRELI, cadastrada no CNPJ 
nº 27.450.426/0001-01, a empresa JMR CONSTRUÇÕES EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 
08.686.945/0001-10, a empresa CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA, cadastrada no 
CNPJ nº 24.606.073/0001-90, a empresa  FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada 
no CNPJ nº 20.284.072/0001-15, a empresa  ISA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 36.581.762/0001-47, a empresa L & L CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 18.833.963/0001-31, a empresa RETA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA ME, cadastrada no CNPJ nº 19.744.104/0001-39, a empresa SERRA CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 14.031.903/0001-44 e a empresa EOS 
CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 29.656.195/0001-04. 
Fica designado o dia 04 de janeiro de 2022 às 09:00 horas, para referida abertura dos envelopes 
de HABILITAÇÃO, o não comparecimento de representantes das empresas a comissão abrirá os 
envelopes. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180, pelo email 
pref.aguiar@hotmail.com.

Aguiar-PB, 21 de Dezembro de 2021.
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº  129/2021, em 23.08.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Reforma da escola municipal de ensino fundamental Amelia Arantes 

Leite, localizada no município de Aguiar – PB, atendendo ao convênio nº 447/2019. 
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Prazo 
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 21 de Dezembro de 2021.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

LADEIRAS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: E.P.S. SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI 
- Valor: R$ 372.617,77. Classificação: 1º - E.P.S. SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - Valor: R$ 
372.617,77; 2º - A S CONSTRUCOES EIRELI - R$ 379.879,69; 3º - RENOVAR CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA - R$ 384.683,30; 4º - APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 389.353,04; 
5º - TORRES CONSTRUCOES LTDA - R$ 394.854,14; 6º - MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA- R$ 403.105,79; 7º - CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - R$ 412.103,65; 
8º - CONSTRUTORA APODI EIRELI - R$ 444.664,30. Proposta da empresa CONCRENOR CONS-
TRUCOES DO NORDESTE EIRELI desclassificada por não atender aos itens 10.2 e 10.3 do Edital. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Praça Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: pmanlicita@gmail.com. 

Alagoa Nova - PB, 21 de Dezembro de 2021
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DI-

VERSAS RUAS NO CONJUNTO MAZAGÃO – II ETAPA – NO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: E.P.S. SERVICOS 
DE CONSTRUCOES EIRELI - Valor: R$ 366.129,54. Classificação: 1º - E.P.S. SERVICOS DE 
CONSTRUCOES EIRELI - Valor: R$ 366.129,54; 2º - GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
E SERVICOS LTDA - R$ 381.076,97; 3º - RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 
390.343,31; 4º - APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 398.681,18; 5º - TORRES 
CONSTRUCOES LTDA - R$ 406.385,44; 6º - MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA - R$ 408.953,53; 7º - CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - R$ 413.468,87; 8º - CONSTOLAU 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 470.195,54. Proposta da empresa CONCRENOR 
CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI desclassificada por não atender aos itens 10.2 e 10.3 do 
Edital. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Praça Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: pmanlicita@gmail.com. 

Alagoa Nova - PB, 21 de Dezembro de 2021
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00050/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00050/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MOBILIÁRIO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE 
MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: APFORM 
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R$ 1.210.010,00; DISTRIBUIDORA DE PRODU-
TOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 238.770,00; LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA 
BARRETO - R$ 200.110,00.

Alagoa Nova - PB, 20 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00050/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00050/2021. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS.. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova 
e: CT Nº 00240/2021 - 20.12.21 - APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R$ 
1.210.010,00; CT Nº 00241/2021 - 20.12.21 - LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO 
- R$ 200.110,00; CT Nº 00242/2021 - 20.12.21 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 
MERIDIONAL LTDA - R$ 238.770,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE ADITIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021 - CT Nº 00212/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE PISO 

INTERTRAVADO E MEIO FIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução 
do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 
00212/2021 - Mayccon Victhor dos Santos 11603668454 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 2 
meses. ASSINATURA: 21.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIA NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA. LICITAN-

TES HABILITADOS: CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; CATAO BONGIOVI 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI; D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI; DEA 
CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI; DIAS ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; DUARTE 
MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; E.P.S. SERVICOS DE CONSTRU-
COES EIRELI; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; GHOS 
EMPREENDIMENTOS SLU LTDA; INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; JOSE CREZIO 
LOPES FILHO; LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR; QUALITY CONSTRUCOES LTDA; R 
F ENGENHARIA EIRELI; SC CONSTRUCOES EIRELI; SENA CONSTRUCOES EIRELI; SPX 
CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI; TORRES CONSTRUCOES LTDA – EPP; TRABES CONS-
TRUCOES E SERVICOS LTDA; VERSATTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI. LICITANTES 
INABILITADOS: CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; LOTUS PRESTADORA 
DE SERVICOS EIRELI; MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – – ME. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
30/12/2021, às 14:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão 
de Jandaíra - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 994051912. 
E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. 

Algodão de Jandaíra - PB, 21 de Dezembro de 2021
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIA, RUA PROJETADA (TRECHO 01), (TRECHO 02) E (TRE-

CHO 03) NO MUNICÍPIO. LICITANTES HABILITADOS: AJCL CONSTRUCOES EIRELI; BSR 
CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI; CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 
DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E 
LOCACOES LTDA; E.P.S. SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI; ESTRUTURAL SERVICOS DE 
CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; ITALO MELO CLEMENTINO EIRELI; JOSE CREZIO 
LOPES FILHO; SC CONSTRUCOES EIRELI. . LICITANTE INABILITADO: KI CONSTRUTORA 
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 
30/12/2021, às 14:45 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão 
de Jandaíra - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 994051912. 
E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. 

Algodão de Jandaíra - PB, 21 de Dezembro de 2021
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço- anteriormente suspensa -, para: AQUI-
SIÇÃO DE APARELHO DE RAIO–X FIXO DIGITAL, PARA COMPOR O HOSPITAL MUNICIPAL DE 
ARARA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da 
sessão pública: 07:30 horas do dia 07 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 07:32 horas do 
dia 07 de Janeiro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 09 de Dezembro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2021, que objetiva: Perfuração e instalação 
de poços do tipo tubular com profundidade de até 100 metros, para atender a demanda da Prefei-
tura Municipal de Araruna/PB no tocante ao abastecimento d’água do Munícipio; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Araruna - PB, 21 de dezembro de 2021
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00009/2021. OBJETO: Perfuração e instalação de poços do 
tipo tubular com profundidade de até 100 metros, para atender a demanda da Prefeitura Municipal 
de Araruna/PB no tocante ao abastecimento d’água do Munícipio. ABERTURA: 14/12/2021 as 08:30 
horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. DATA: 21/12/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00049/2021, Aquisição de 

forma parcelada de materiais médicos hospitalares diversos, destinados a esta Prefeitura, para o 
dia 22 de Dezembro de 2021 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom 
Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 99383–7991. E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 21 de Dezembro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DE BELÉM
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PRORROGAÇÃO PRAZO
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e LACRIL LABORATÓRIO DE ANÁLISES 

CLINICAS DR. MARTA REGINA - LTDA CNPJ Nº 41.152.356/0001-28. Ref. PP 00045/2021. CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER 
AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Extrato do 1º. 
TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00163/2021, com a empresa acima mencionada, correspon-
dente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 4 (quatro) meses, passando sua vigência 
perdurar de 16.12.2021 até 16.03.2022, sob a dotação orçamentária: 20.71 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE DE BELÉM 10.301.10082135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 
BELÉM 211.000000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS- SAÚDE  
571.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  10.302.1007.2213 
MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC  211.000000 
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE  665.3.3.90.39.00 OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO 
A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 666.3.3.90.39.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Assinaturas da prorrogação contratual 
em: 16/12/2021. 

PREFEITURA DE BELÉM
EXTRATO DA 1º ALTERAÇÃO CONTRATUAL

SUPRESSÃO DE VALOR
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPU-

LAR LTDA CNPJ Nº 22.494.864/0001-40. Ref. PP 00053/2021. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS 
ESPECIALISTAS PARA ATENDIMENTO PLANTONISTAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO 
MUNICÍPIO DE BELÉM/PB. Extrato do 1º ALTERAÇÃO ao Contrato n.º 00182/2021, com a empresa 
acima mencionada, correspondente ao SUPRESSÃO DE VALOR R$ 83.280,00 (OITENTA E TRÊS 
MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS), sob a dotação orçamentária: 20.71 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE BELEM 10.301.1008.20.65 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE – APS 
214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO 
GOVERNO FEDERAL 486.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 
496.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10.301.1008.2135 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM

211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 
569.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 571.3.3.90.39.00 OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10.302.1007.2075 MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS DA POLICLINICA MUNICIPAL – CESB 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE 
TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 537.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS PESSOA FISICA 539.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
214.000000 TRANSFRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO 
GOVERNO FEDERAL 538.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 
540.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10.302.1007.2213 
MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE – MAC 
214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 
DO GOVERNO FEDERAL 664.3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
FISICA 666.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. Assinaturas 
da prorrogação contratual em: 20/12/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 5/001/2021
CONTRATO Nº. 01.110/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA, CNPJ N° 35.419.936/0001-36. 
OBJETO: Fornecimento parcelado de combustíveis diversos para atender as necessidades de to-

das as secretarias da Prefeitura de Boa Ventura/PB, conforme quantidades e especificação do Lote II.
VALOR GLOBAL com o valor R$ 12.950,00 (Doze Mil e Novecentos e Cinquenta Reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO:  31 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 13 de dezembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 5/001/2021
CONTRATO Nº. 01.109/2021                              

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES ITAPORANGUENSE 

LTDA, CNPJ N° 09.332.743/0001-33. 
OBJETO: Fornecimento parcelado de combustíveis diversos para atender as necessidades de to-

das as secretarias da Prefeitura de Boa Ventura/PB, conforme quantidades e especificação do Lote I.
VALOR GLOBAL com o valor R$ 63.200,00 (Sessenta e Três Mil e Duzentos Reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO:  31 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 13 de dezembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2021, que objetiva: Con-
tratação de serviços de engenharia para construção do Pórtico Turístico da Cidade de Borborema/
PB, conforme especificações do Projeto, Planilhas, Memorial Descritivo e Termo de Referência 
em anexos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
ALYNE RACHEL FERREIRA DA SILVA EIRELI - R$ 100.700,00.

Borborema - PB, 06 de Dezembro de 2021.
GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para construção do Pórtico Turístico da Cidade 
de Borborema/PB, conforme especificações do Projeto, Planilhas, Memorial Descritivo e Termo de 
Referência em anexos. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Borborema: 4.4.90.51.01 Obras e Instalações. VIGÊNCIA: será 
de 04 (quatro) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Borborema e: CT Nº 
00059/2021 - 16.12.21 - ALYNE RACHEL FERREIRA DA SILVA EIRELI - R$ 100.700,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
COMISSÃO PERMNENTE DE LICITAÇÃO

ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.080/2021

PREGÃO PRESENCIAL  0017/2021  
ONDE SE LÊ: ; Locação de veículos tipo SUV (camioneta aberta) 2020/2021 ou superior; 

destinados as atividades do GABINETE DO PREFEITO do município de Cacimbas/PB, conforme 
termo de referência anexo Ido edital

LEIA-SE CORRETAMENTE: ; Locação de veículos tipo (camioneta aberta) 2020/2021 ou superior; 
destinados as atividades do GABINETE DO PREFEITO do município de Cacimbas/PB, conforme 
termo de referência anexo Ido edital

Cacimbas - PB, 21 de dezembro de 2021
Chardes Deyvith de Almeida Lopes

Pregoeiro Oficial/PMC

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços contínuos de Serralharia e 

revitalização de Abrigos, conforme termo de referencia. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrô-
nico nº 00031/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 
– Superintendência de transito e transportes Públicos 15.451.1025.2090 – Ações dos Sistema de 
transporte publico de passageiros 15.451.1025.2091 – Açoes de Melhoria no Sistema de Transito 
33.9039.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica 001 Recursos Ordinários. VI-
GÊNCIA: até 17/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes 
Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00171/2021 - 17.12.21 - ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS 
E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 272.200,00.

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: O objeto da presente dispensa de licitação é a criação de logo marcas criação de arte 

visual para divulgação de programas em formatos compatíveis com as mídias sociais; produção 
de arte visual para campanhas de divulgação de programa de combate ao acidente de transito, em 
qualquer formato de mídia impressa, conforme demanda; e produção de artes para confecções 
de material gráfico, informes publicitários, outdoor, adesivos, entre outros, conforme demanda. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00035/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 
15.451.1025.2091 – Ações de melhoria no sistema de transito 33.90.39 99 – Outro serviços de ter-
ceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 17/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia 
de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00172/2021 - 17.12.21 - SIMONY 
LUCENA DA SILVA 07078076460 - R$ 15.000,00.

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de Locação de Estruturas para 

eventos, destinados à realização do Natal Ilminado STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00036/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 
05.010 – Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 04.122.2001.2092 – Ações admi-
nistrativas da STTP 33.90.39 99 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e 
Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00173/2021 - 20.12.21 - DAMASCO MARACAJA 
CANUTO 08388715429 - R$ 11.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Expedicionário Luiz Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 15:30 horas do dia 04 de Janeiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMSBUSTÍVEIS E 
DERIVADOS DO PETRÓLEO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001/18; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 7:30 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 21 de Dezembro de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 13:30 horas do dia 04 de Janeiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMBSUTÍVEIS E 
DERIVADOS DO PETRÓLEO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001/18; 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) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 21 de Dezembro de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS JUNTO ÀS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE 
CASSERENGUE/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2021. DOTAÇÃO: OR-
ÇAMENTO DE 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE (RECURSOS 
ORDINARIOS) = 20.070 – SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15.451.1002.2058 – ELE-
MENTO DE DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA; 
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até 02/12/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00063/2021 - 02.12.21 
- ANTONIO CARDOSO DA SILVA - R$ 33.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
UM VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO ÀS SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO CARDOSO DA SILVA - R$ 33.600,00. 

Casserengue - PB, 01 de Dezembro de 2021
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00064/2021
 OBJETO: Aquisição de material construção para todas as secretarias, órgãos e programas da 

Prefeitura Municipal de Conceição – PB.
 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 314/2021, de 16/11/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto 
Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas,

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00064/2021, que objeti-

va: Aquisição de material construção para todas as secretarias, órgãos e programas da Prefeitura 
Municipal de Conceição – PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- IZAURA PEREIRA RAMALHO – ME.
CNPJ Nº. 02.110.599/0001-41 
Valor: R$ 221.375,00

Conceição - PB, 14 de Dezembro de 2021. 
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Conceição - PB, 16 de Dezembro de 2021.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais,
 R E S O L V E:
   HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00064/2021, que ob-

jetiva: Aquisição de material construção para todas as secretarias, órgãos e programas da Prefeitura 
Municipal de Conceição – PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponente vencedor:

- IZAURA PEREIRA RAMALHO – ME.
CNPJ Nº. 02.110.599/0001-41 
Valor: R$ 221.375,00
Publique-se e cumpra-se.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00051/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00051/2021, que objetiva: contratação 
de empresa para executar os serviços de oficina, parte elétrica, alinhamento e balanceamento, 
funilaria, lanternagem, pintura, concertos de bancos e tapeçaria, manutenção de Ar Condicionado, 
concertos e troca de peças destinados a frota de veículos, máquinas pesadas e motos do Município 
de Conceição/PB; ADJUDICO o seu objeto a: - HERCULANO PEREIRA SOBRINHO – HP CENTRO 
AUTOMOTIVO - CNPJ Nº. 40.982.670/0001-75 - Lote(s): 1 - 2 – 3 - Valor: R$ 539.340,00.

Conceição - PB, 13 de Dezembro de 2021
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Conceição - PB, 13 de Dezembro de 2021.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00051/2021, que 

objetiva: contratação de empresa para executar os serviços de oficina, parte elétrica, alinhamento 
e balanceamento, funilaria, lanternagem, pintura, concertos de bancos e tapeçaria, manutenção 
de Ar Condicionado, concertos e troca de peças destinados a frota de veículos, máquinas pesadas 
e motos do Município de Conceição/PB; com base nos elementos constantes do processo corres-
pondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO – HP CENTRO AUTOMOTIVO.
CNPJ Nº. 40.982.670/0001-75 
Lote(s): 1 - 2 – 3
Valor: R$ 539.340,00
Publique-se e cumpra-se.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00051/2021
1.0 - DO OBJETIVO

Contratação de empresa para executar os serviços de oficina, parte elétrica, alinhamento e 
balanceamento, funilaria, lanternagem, pintura, concertos de bancos e tapeçaria, manutenção de 
Ar Condicionado, concertos e troca de peças destinados a frota de veículos, máquinas pesadas e 
motos do Município de Conceição/PB.

2.0 - DA DOTAÇÃO
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da dotação: Recur-

sos Próprios do Município de Conceição: 02.000 GABINETE DO PREFEITO – 04.122.1003.2003 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO; 03.000 SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO – 04.122.1003.2005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE 
ADMINISTRAÇÃO; 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS – 04.123.1003.2007 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS; 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 
12.368.1009.2014 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO; 12.368.1009.2016 
– MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE; 12.368.1009.2017 – MANUTENÇÃO 
DO TRANSPORTE ESCOLAR – CONVÊNIO ESTADO; 12.368.1009.2018 – COFINANCIAMENTO 
DO TRANSPORTE ESCOLAR; 12.368.1009.2022 – MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS 
DO FNDE; 12.361.1009.2024 – OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB – ENSINO FUNDAMEN-
TAL – 40%; 12.365.1009.2026 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL; 
12.368.1009.2029 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 
12.368.1009.2031 – COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB – ,60% E 40 %; 
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.1012.2032 – INCENTIVO FINANNCEIRO DA 
APS – DESEMPENHO (PMAQ); 10.301.1012.2039 – OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE 
ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE – SUS; 10.301.1012.2040 – COFINANCIAMENTO DOS PROGRA-
MAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA; 10.302.1012.2049 – COFINANCIAMENTO DOS PROG. 
DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR; 10.304.1012.2050 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA; 
10.305.1012.2051 – VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE; 10.301.1012.2075 – INCENTIVO 
FINANCEIRO DA APS – TRANSIÇÃO E PONDERADA; 10.301.1012.2076 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 10.301.1002.2089 – INCREMENTO TEMPORÁRIO 
AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE; 10.302.1012.2091 – INCREMENTO 
TEMPORÁRIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC; 07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE – 04.122.1003.2053 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA 
E MEIO AMBIENTE; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL – 14.244.1014.2058 – Manutenção 
das Atividades do Controle Social; 08.243.1014.2059 – Manutenção do Conselho Tutelar; 08.001 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL – 08.244.1014.2062 – PROGRAMA CRIANÇA FE-
LIZ; 08.244.1014.2064 – Serviço de Proteção Socia Básica – PBF/PAIF/SCFV; 08.244.1014.2065 
– Fortalecimento das Instâncias de Controle Social – CMAS; 08.244.1014.2067 – Manut. e Ge-
renciamento do Programa Bolsa Família – IGDPBF; 08.244.1014.2068 – Manutenção de Outros 
Programas do FNAS; 08.244.1014.2085 – Manutenção das Atividades da Gestão do SUAS – IGD; 
09.000 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER – 04.122.1003.2070 – Manutenção 
da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer; 10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
URBANISMO – 04.122.1003.2073 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo; 
15.452.1010.2074 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA; 11.000 SUPERIN-
TENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CONCEIÇÃ – 04.782.1003.2083 – MANUTENÇÃO 
DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO; 12.000 SECRETARIA DE CONTROLE 
INTERNO E TRANSPARÊENCIA – 04.124.1003.2084 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA; ELEMENTO DA DESPESA – 3390.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

3.0 - DO PRAZO
O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características, e que 

admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado 
a partir da emissão da Ordem de Serviço:

  Início: 3 (três) dias
Conclusão: 12 (doze) meses
4.0 - DO REAJUSTE
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para casos previstos no Art. 

65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico–financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação 

que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, 
mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

5.0 - DO RESULTADO
Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação:
HERCULANO PEREIRA SOBRINHO – HP CENTRO AUTOMOTIVO - Lote(s): 1 - 2 – 3 - Valor: 

R$ 539.340,00.
Conceição - PB, 13 de Dezembro de 2021.

KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA
Pregoeira

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 22 de dezembro de 2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00064/2021
 1.0 - DO OBJETIVO
Aquisição de material construção para todas as secretarias, órgãos e programas da Prefeitura 

Municipal de Conceição – PB.
 2.0 - DA DOTAÇÃO
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da dotação:
Recursos Próprios do Município de Conceição: 03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

– 04 122 1003 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO; 05.000 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 368 1009 2015 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 
– PDDE; 12 361 1009 1008 REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL; 
12 365 1009 1011 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇAO 
INFANTIL; 12 368 1009 2022 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE; 12 365 
1009 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL; 12 368 1009 2029 MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 06.001 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE – 10 301 1012 2032 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS– DESEMPENHO (PMAQ); 10 
301 1012 2039 OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE – SUS; 
10 301 1012 2040 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA; 
10 301 1012 2075 INCENTIVO DA APS – TRANSIÇÃO E PONDERADA; 10 301 1012 2076 MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 10.302.1012.2049 COFINANCIA-
MENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR; 07.000 SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – 04 122 1003 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA 
SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; 26 782 1013 2055 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 
VICINAIS – 17.511.1002.1021 IMPLANTAÇAO E/OU MELHORIA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA 
NA ZONA RURAL; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL – 04 122 1003 2056 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 14 244 1014 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
CONTROLE SOCIAL; 08 243 1014 2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR; 08.001 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 08 244 1014 2064 SERVIÇO DE PROTEÇÃO 
SOCIA BÁSICA – PBF/PAIF/SCFV – 08 244 1014 2065 FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE 
CONTROLE SOCIAL – CMAS; 08 244 1014 2067 MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA – IGDPBF; 08 244 1014 2068 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO 
FNAS; 08 244 1014 2069 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE 
GESTÃO DO SUAS; 14 244 1014 2078 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE – FMDCA; 08 244 1014 2080 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG, 
PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS; 08 244 1014 2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
GESTÃO DO SUAS – IGD ; 08 244 1014 2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIMASE; 
09.000 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER – 04 122 1003 2070 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER; 27 812 1016 2072 MANUTENÇÃO DE 
ATIVIDADES DESPORTIVAS – 27.812.1016.1050 CONSTRUÇAO E MELHORIA DE UNIDADES 
ESPORTIVAS – 13.392.1015.1062 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL – 
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS; 10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
E URBANISMO; 04 122 1003 2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
URBANISMO – 25.752.1010.2094 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇAO PÚBLICA DO MUNICIPIO; 
11.000 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CONCEIÇÃO – DA 04 782 1003 
2083 MANUTENÇÃO SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO; 12.000 SECRETARIA DE 
CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA – 04 124 1003 2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA – ELEMENTO DE DESPESA – 3390.30 MATERIAL 
DE CONSUMO – 3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISÍCA – 3390.39 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA

3.0 - DO PRAZO
O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características, e que 

admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado 
a partir da emissão do Pedido de Compra:

  Entrega: 5 (cinco) dias
4.0 - DO REAJUSTE
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para casos previstos no Art. 

65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico–financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação 

que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, 
mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

5.0 - DO RESULTADO
Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação:
IZAURA PEREIRA RAMALHO – ME - Valor: R$ 221.375,00.

Conceição - PB, 14 de Dezembro de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de material construção para todas as secretarias, órgãos e programas da 
Prefeitura Municipal de Conceição – PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00064/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conceição: 03.000 SECRETARIA DE ADMINIS-

TRAÇÃO – 04 122 1003 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO; 
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 368 1009 2015 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO 
NA ESCOLA – PDDE; 12 361 1009 1008 REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO 
FUNDAMENTAL; 12 365 1009 1011 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 
DE EDUCAÇAO INFANTIL; 12 368 1009 2022 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO 
FNDE; 12 365 1009 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL; 12 368 
1009 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 06.001 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 1012 2032 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS– DESEMPENHO 
(PMAQ); 10 301 1012 2039 OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 
– SUS; 10 301 1012 2040 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO 
BÁSICA; 10 301 1012 2075 INCENTIVO DA APS – TRANSIÇÃO E PONDERADA; 10 301 1012 2076 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 10.302.1012.2049 COFINANCIA-
MENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR; 07.000 SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – 04 122 1003 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA 
SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; 26 782 1013 2055 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 
VICINAIS – 17.511.1002.1021 IMPLANTAÇAO E/OU MELHORIA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA 
NA ZONA RURAL; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL – 04 122 1003 2056 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 14 244 1014 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
CONTROLE SOCIAL; 08 243 1014 2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR; 08.001 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 08 244 1014 2064 SERVIÇO DE PROTEÇÃO 
SOCIA BÁSICA – PBF/PAIF/SCFV – 08 244 1014 2065 FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE 
CONTROLE SOCIAL – CMAS; 08 244 1014 2067 MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA – IGDPBF; 08 244 1014 2068 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO 
FNAS; 08 244 1014 2069 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE 
GESTÃO DO SUAS; 14 244 1014 2078 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE – FMDCA; 08 244 1014 2080 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG, 
PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS; 08 244 1014 2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
GESTÃO DO SUAS – IGD ; 08 244 1014 2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIMASE; 
09.000 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER – 04 122 1003 2070 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER; 27 812 1016 2072 MANUTENÇÃO DE 
ATIVIDADES DESPORTIVAS – 27.812.1016.1050 CONSTRUÇAO E MELHORIA DE UNIDADES 
ESPORTIVAS – 13.392.1015.1062 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL – 
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS; 10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
E URBANISMO; 04 122 1003 2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
URBANISMO – 25.752.1010.2094 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇAO PÚBLICA DO MUNICIPIO; 
11.000 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CONCEIÇÃO – DA 04 782 1003 
2083 MANUTENÇÃO SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO; 12.000 SECRETARIA DE 
CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA – 04 124 1003 2084 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA – ELEMENTO DE DESPESA – 3390.30 MATERIAL 
DE CONSUMO – 3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISÍCA – 3390.39 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA. 

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 96401/2021 - 16.12.21 

- IZAURA PEREIRA RAMALHO - ME - R$ 221.375,00.
Conceição - PB, 16 de Dezembro de 2021.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: contratação de empresa para executar os serviços de oficina, parte elétrica, alinhamento 
e balanceamento, funilaria, lanternagem, pintura, concertos de bancos e tapeçaria, manutenção de 
Ar Condicionado, concertos e troca de peças destinados a frota de veículos, máquinas pesadas e 
motos do Município de Conceição/PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00051/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conceição: 02.000 GABINETE DO PREFEITO 

– 04.122.1003.2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO; 03.000 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04.122.1003.2005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO; 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS – 04.123.1003.2007 – 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS; 05.000 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO – 12.368.1009.2014 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO; 
12.368.1009.2016 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE; 12.368.1009.2017 
– MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – CONVÊNIO ESTADO; 12.368.1009.2018 – 
COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR; 12.368.1009.2022 – MANUTENÇÃO DE 
OUTROS PROGRAMAS DO FNDE; 12.361.1009.2024 – OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB 
– ENSINO FUNDAMENTAL – 40%; 12.365.1009.2026 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL; 12.368.1009.2029 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO; 12.368.1009.2031 – COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB – ,60% 
E 40 %; 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.1012.2032 – INCENTIVO FINANNCEIRO 
DA APS – DESEMPENHO (PMAQ); 10.301.1012.2039 – OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE 
ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE – SUS; 10.301.1012.2040 – COFINANCIAMENTO DOS PROGRA-
MAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA; 10.302.1012.2049 – COFINANCIAMENTO DOS PROG. 
DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR; 10.304.1012.2050 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA; 
10.305.1012.2051 – VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE; 10.301.1012.2075 – INCENTIVO 
FINANCEIRO DA APS – TRANSIÇÃO E PONDERADA; 10.301.1012.2076 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 10.301.1002.2089 – INCREMENTO TEMPORÁRIO 
AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE; 10.302.1012.2091 – INCREMENTO 
TEMPORÁRIO AO LIMITE FINANCEIP DO MAC; 07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE – 04.122.1003.2053 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA 
E MEIO AMBIENTE; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL – 14.244.1014.2058 – Manutenção 
das Atividades do Controle Social; 08.243.1014.2059 – Manutenção do Conselho Tutelar; 08.001 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL – 08.244.1014.2062 – PROGRAMA CRIANÇA FE-
LIZ; 08.244.1014.2064 – Serviço de Proteção Socia Básica – PBF/PAIF/SCFV; 08.244.1014.2065 
– Fortalecimento das Instâncias de Controle Social – CMAS; 08.244.1014.2067 – Manut. e Ge-
renciamento do Programa Bolsa Família – IGDPBF; 08.244.1014.2068 – Manutenção de Outros 
Programas do FNAS; 08.244.1014.2085 – Manutenção das Atividades da Gestão do SUAS – IGD; 
09.000 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER – 04.122.1003.2070 – Manutenção 
da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer; 10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
URBANISMO – 04.122.1003.2073 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo; 
15.452.1010.2074 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA; 11.000 SUPERIN-
TENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CONCEIÇÃ – 04.782.1003.2083 – MANUTENÇÃO 
DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO; 12.000 SECRETARIA DE CONTROLE 
INTERNO E TRANSPARÊENCIA – 04.124.1003.2084 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA; ELEMENTO DA DESPESA – 3390.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 95101/2021 - HERCU-

LANO PEREIRA SOBRINHO - R$ 539.340,00.
Conceição – PB, 14 de dezembro de 2021.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0008/2021
A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Conceição/PB, torna público para conhe-

cimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 00008/2021 o 
Resultado do Julgamento da Documentação de Habilitação da referida licitação, que tem como objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB – CONTRATO DE REPASSE Nº 893900/2019/MDR/CAIXA. 
Feitas as considerações pela Comissão, chegou ao seguinte resultado: licitantes considerados 
habilitados por atender as exigências do edital: FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, 
CNPJ Nº 26.743.365/0001-08, ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 
17.560.794/0001-40 E WP – JW CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 30.317.693/0001-02. Licitantes 
inabilitados por não atender as exigências do edital: Nenhuma. A Comissão comunica que fica 
aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação. Mais informações poderão ser obtidas no 
Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Conceição (http://conceicao.pb.gov.br/acesso-
-a-informacao/licitacoes) ou por e-mail (licitacao@conceicao.pb.gov.br) ou pessoalmente perante a 
Comissão, situado na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - 
Conceição - PB, no horário 08h00min as 12h00min dos dias úteis, a partir da publicação deste aviso.

Conceição, 21 de dezembro de 2021.
FRANCISCO EDIVAN CIRILO VIEIRA

Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00008/2021, 

para o dia 10 de Janeiro de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Aveni-
da Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB. Informações: no horário das 07:30 as 
11:30 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@
pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 21 de Dezembro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00023/2021

Aos 14 dias do mês de Dezembro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Esperança, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antenor Navarro - Cen-
tro - Esperança - PB, nos termos da Decreto Municipal nº 1.907, de 15 de Maio de 2019; Decreto 
Municipal nº 2028, de 02 de Março de 2021; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Presencial nº 00023/2021 que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada de 
material de construção para atender demandas de serviços de diversas Secretarias deste Município; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPERANÇA - CNPJ nº 08.993.909/0001-08.

VENCEDOR: DAIANE PRISCILA ARAUJO NASCIMENTO EIRELI
CNPJ: 09.065.199/0001-00
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

2
Adaptador soldável 
com anel para caixa 
d'água

FORTLEV Unidade 25 14,99 374,75

4 Adesivo para tubo 
pvc 75 g PULVITEC Unidade 40 4,50 180,00

7 Alavanca TENACE Unidade 20 75,00 1.500,00

10 Alicate de bico meia 
cana 8" FOXLUX Unidade 8 25,00 200,00

13 Alicate de pressão 
10" FOXLUX Unidade 10 33,00 330,00

16 Ancinho/rastelo TRAMONTINA Unidade 50 29,90 1.495,00

19 Arame galvanizado 
n° 14 BELGO Quilograma 20 24,90 498,00

20 Arame galvanizado 
n° 18 BELGO Quilograma 20 26,90 538,00

30 Balde de aço 10 l FORTLEV Unidade 50 23,95 1.197,50

38
Abraçadeira para 
tubo soldável dn = 
20 mm

PLASNETAL Unidade 50 1,15 57,50

40
Bucha de redução 
soldável longa dn = 
100 x 75 mm

FORTLEV Unidade 75 9,73 729,75

42
Bucha de redução 
soldável longa dn = 
200 x 150 mm

FORTLEV Unidade 50 69,60 3.480,00

46
Bucha de redução 
soldável longa dn = 
50 x 25 mm

FORTLEV Unidade 50 4,26 213,00

48
Bucha de redução 
soldável longa dn = 
75 x 50 mm

FORTLEV Unidade 50 6,49 324,50

51 Buchas p/ fixação n° 
10 cx c/ 500 FORTLEV Caixa 5 64,90 324,50

52 Buchas p/ fixação n° 
12 cx c/ 500 FORTLEV Caixa 5 74,90 374,50

54
Cabo prolongador 
metálico p/ pintura 
3,00 metro

ATLAS Unidade 10 36,95 369,50

57 Cadeado n° 35 STAM Unidade 10 26,90 269,00

60 Cadeado n° 60 STAM Unidade 5 59,00 295,00

61 Caibo madeira mista 
com 6 metros LIMA Unidade 100 34,90 3.490,00

65 Caixa de distribuição 
12/16 branca TAF Unidade 15 59,00 885,00

68 Caixa de distribuição 
6/8 branca TAF Unidade 15 26,90 403,50

71
Caixa de luz para 
alvenaria eletroduto 
roscável 4"x2"

DURIN Unidade 50 1,99 99,50

73 Câmara p/ pneu de 
carro de mão CONSOL Unidade 20 19,90 398,00

74

Canaleta fechada 
com adesivo pvc 
branca 20 mm 12 
mm 2000 mm

APOIO Unidade 100 9,50 950,00

76 Canaleta recorte 
aberto 2m 30x50 RIBEIRO Metro 130 35,90 4.667,00

84 Cap soldável dn = 
75 mm FORTLEV Unidade 100 6,49 649,00

88 Catal isador para 
tinta pu ANJO Unidade 20 24,99 499,80

93 Cerâmica (10 x 10) 
branca INCENOR m² 250 44,99 11.247,50

94 Cerâmica (10 x 10) 
laranja INCENOR m² 150 38,20 5.730,00

96 Chave boia 16a/250v INTECER Unidade 30 28,99 869,70

100 Chibanca com cabo TRAMONTINA Unidade 100 31,99 3.199,00

108 Colher de pedreiro 
número 10 LOTUS Unidade 25 18,49 462,25

112 Corante 50 ml cores 
diversas GLOBO Unidade 50 4,99 249,50

113
Corda de seda 10 
mm,paco te  com 
20 kg

RIOMAR Unidade 5 22,90 114,50

115
Cortador de pisos 
cerâmicos e azulejos 
1.040 mm

CORTAG Unidade 3 17,90 53,70

120
Curva 45º soldável 
branco para esgoto 
dn = 200 mm

FORTLEV Unidade 100 112,00 11.200,00

121 Curva 45º soldável 
dn = 20 mm FORTLEV Unidade 100 0,99 99,00

124 Curva 45º soldável 
dn = 40 mm FORTLEV Unidade 100 5,99 599,00

127 Curva 90º soldável 
dn = 100 mm FORTLEV Unidade 100 49,32 4.932,00

131 Curva 90º soldável 
dn = 32 mm FORTLEV Unidade 100 4,99 499,00

133 Curva 90º soldável 
dn = 50 mm FORTLEV Unidade 100 10,99 1.099,00

136
Curva de transpo-
sição soldável dn = 
25 mm

FORTLEV Unidade 100 10,63 1.063,00

142
Desentupidora elé-
trica dv390 390 w 
220 v

WHITELUB Unidade 2 17,00 34,00

151 Disjuntor 32 a GE Unidade 60 8,90 534,00

154 Disjuntor trifásico 
20 a GE Unidade 30 43,90 1.317,00

157 Disjuntor trifásico 
60 a GE Unidade 30 61,99 1.859,70

164 Eletroduto corrugado 
reforçado 1" TRAMONTINA Metro 80 2,39 191,20

165 Eletroduto corrugado 
reforçado 1/2" TRAMONTINA Metro 80 1,60 128,00

168 Eletroduto flexível 
32 mm TRAMONTINA Metro 200 2,69 538,00

171 Engate flexível pvc 
20 cm p/ lavatório DURIN Unidade 70 4,66 326,20

173 Engate flexível pvc 
40 cm p/ lavatório DURIN Unidade 100 6,30 630,00

179
Esquadro de alu-
mínio 1200mm x 
800mm

PLASNETAL Unidade 10 25,63 256,30

180 Esquadro metálico 
40 cm PLASNETAL Unidade 10 26,63 266,30

183 Fechadura interna SILVANA Unidade 100 39,99 3.999,00

191 Ferrolho redondo 
zincado 3" SILVANA Unidade 50 7,99 399,50

194 Fita veda rosca pe-
queno 05 mt MAX Unidade 100 2,99 299,00

196 Foice roçadeira com 
cabo 120 cm TRAMONTINA Unidade 15 48,99 734,85

197 Fôrra de madeira 
mista (0,70 x 2,10)m LIMA Unidade 50 119,99 5.999,50

201 Furadeira simples 
com maleta 220v BLACKDAK Unidade 3 233,00 699,00

203
Haste de aterramen-
to 5/8" x 2,40 m alta 
camada

ILOBATO Unidade 15 39,92 598,80

205 Interruptor 16a/250v 
simples ROMAZI Unidade 180 5,74 1.033,20

207
I n t e r r u p t o r  d u -
p lo  com tomada 
16a/250v

ROMAZI Unidade 180 12,99 2.338,20

211
Joelho 45° branco 
para esgoto dn = 
150 mm

FORTLEV Unidade 80 39,99 3.199,20

215 Joelho 45º soldável 
dn = 32 mm FORTLEV Unidade 100 2,89 289,00

219
Joelho 90° pvc bran-
co para esgoto dn = 
40 mm

FORTLEV Unidade 70 1,94 135,80

220 Joelho 90º soldável 
dn = 20 mm FORTLEV Unidade 200 0,69 138,00

230

Kit brocas para con-
creto, cartela com 
n° 3,0; n°3,5; n°4,0; 
n°5,0; n°5,5; n°6,0; 
n°6,5; n°7,0; n°8,0; 
n°9,0; n°9,5; n°10,0; 
n ° 11 , 0 ;  n ° 1 2 , 0 ; 
n°13,0

MAX Kit 10 84,90 849,00

232 Kit brocas sds p/ 
martelete MAX Kit 5 84,90 424,50

236
Ki t  ta lhade i ra  e 
ponteiro sds para 
martelete

MAX Kit 15 35,67 535,05

237

Kit/jogo de chaves 
combinadass c/ 17 
pcs 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 mm

MAX Kit 5 182,76 913,80

247

Lixa para madeira / 
parede numero 120, 
pacote com 50 uni-
dades

NORTON Pacote 10 46,98 469,80

249 Lixadeira de cinta 3'' 
x 21'' 1.010 w 220v TRAMONTINA Unidade 2 1.200,00 2.400,00

254 Marreta de 10 kg 
com cabo MAX Unidade 5 99,00 495,00

260
Máscara descatável 
PFF! Sem válvula 
azul

REDEPHAR-
MA Unidade 500 4,32 2.160,00

267
Motobomba periféri-
ca 2 cv monofásica 
220v

HAMMER Unidade 4 1.000,00 4.000,00

274
Parafusos phillips n° 
08, caixa com 500 
unidadea

BELENUS caixa 4 48,00 192,00

276
Parafusos phillips n° 
12, caixa com 200 
unidadea

BELENUS caixa 4 76,33 305,32

281 Pincel tincha para 
pintura n° 03 TIGRE Unidade 30 6,99 209,70

282
Plaina elétrica 2,5 
mm potência 600 
w 220v

STANLEY Unidade 2 550,00 1.100,00

284 Plugue femea 2p+t 
pld1–3 10a 250v 90° PLUZIER Unidade 35 4,83 169,05

287
Plugue macho 2p+t 
pld1–3 10a 250v 
180°

PLUZIER Unidade 35 5,67 198,45

291 Pneu para carro de 
mão MAX Unidade 32 39,99 1.279,68

297 Prego caibá 3/8 BELGO Quilograma 15 27,98 419,70

304
Registro de esfera 
pvc soldavel marrom 
25 mm

MERC Unidade 40 7,19 287,60

307
Registro esfera vs 
compacto soldável 
dn= 32 mm

MERC Unidade 20 14,99 299,80

310 Rejunte cores diver-
sas, pacote com 1 kg SUPERCOLA Quilograma 100 4,90 490,00

313 Rolo de espuma 
23 cm TIGRE Unidade 35 13,99 489,65

323
Serra tico–tico ve-
locidade variável 
potência 701 w 220v

STANLEY Unidade 2 269,99 539,98

324 Serrote para poda 
12" TRAMONTINA Unidade 5 33,90 169,50

327 Sifão plástico sanfo-
nado triplo PLASBON Unidade 40 17,90 716,00

329 Soprador térmico 
2.000 w 220v SKILL Unidade 2 336,50 673,00

331 Talhadeira redon-
da 12" SÃO ROMÃO Unidade 30 18,99 569,70

343 Tinta azul 18 interno MIL Unidade 20 129,00 2.580,00

347 Tinta branco neve 18 
interno MIL Unidade 40 129,00 5.160,00

350 Tinta esmalte azul 
sintético 3,6L MIL Unidade 40 79,99 3.199,60

356 Tinta para piso 18 
cor preto SBRÁS Unidade 50 194,99 9.749,50

359 Tinta semi–brilho 18 
branco SBRÁS Unidade 50 275,00 13.750,00

361
Tomada + interruptor 
tripla externa siste-
ma x 20 a

ROMAZI Unidade 150 17,98 2.697,00

362
Tomada embut i r 
para rede de com-
putadores rj45 cat 6

ROMAZI Unidade 35 9,99 349,65

365 To m a d a  i n t e r n a 
16a/250v simples ROMAZI Unidade 150 5,90 885,00

366 To m a d a  i n t e r n a 
16a/250v tripla ROMAZI Unidade 150 16,99 2.548,50

371 Tomada interna tele-
fonica rj11 4 vias ROMAZI Unidade 20 12,90 258,00

373
Tomadas externa 
simples sistema x 
20 a

ROMAZI Unidade 150 9,90 1.485,00

377 Torneira de jardim 
pvc preta 1/2" MERC Unidade 80 3,99 319,20

379 Torquês carpintei-
ro 10" TENACE Unidade 20 39,90 798,00

381 Trena de 50 mts STARRET Unidade 6 50,00 300,00

386
Tubo pvc branco 
para esgot dn = 300 
mm, com 6 metros

FORTLEV Unidade 70 697,25 48.807,50

395 Tupia de coluna po-
tência 900 w 220v BOSCER Unidade 2 1.131,08 2.262,16

400 Zarção protetor de 
metais 3,6 l MIL Galão 15 79,99 1.199,85

TOTAL 208.858,44

VENCEDOR: ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE
CNPJ: 19.774.828/0001-25
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

6 Aguarás, lata de 01 
litro SOLUT Litro 10 15,80 158,00

9 A l i c a t e  b o m b a –
d�água 10" LOTUS Unidade 3 37,90 113,70

14
Alicate hidráulico 
prensa terminal de 
compressão

TRAMONTINA Unidade 4 78,00 312,00

18 Aplicador de silicone 
profissional DINAX Unidade 5 24,00 120,00

23 Arco de serra ma-
nual LOTUS Unidade 10 21,80 218,00

26
Argamassa colan-
te AC II, pacote de 
20 kg

SUPERCOLA Pacote 100 14,45 1.445,00

31 Balde plástico 12 l INPLAST Unidade 50 12,20 610,00

35 Bomba para pneus 
manual com 60 cm SIGMA Unidade 3 49,90 149,70

36
Bomba periférica 1/2 
cv submersa vibra-
tória 450watts 220v

ECOBOMBAS Unidade 15 329,70 4.945,50

41
Bucha de redução 
soldável longa dn = 
150 x 100 mm

FORTLEV Unidade 75 38,60 2.895,00

43
Bucha de redução 
soldável longa dn = 
32 x 20 mm

FORTLEV Unidade 20 2,97 59,40

44
Bucha de redução 
soldável longa dn = 
40 x 20 mm

FORTLEV Unidade 50 3,02 151,00

47
Bucha de redução 
soldável longa dn = 
50 x 32 mm

FORTLEV Unidade 50 4,68 234,00

50 Buchas p/ fixação n° 
08 cx c/ 500 INPLAST Caixa 5 59,50 297,50

55 Cadeado n° 25 PADO Unidade 10 16,90 169,00

59 Cadeado n° 50 PADO Unidade 5 39,40 197,00

67 Caixa de distribuição 
3/4 branca INPLAST Unidade 15 20,90 313,50

69 Caixa sifonada pvc 
(100 x 100 x 40 )mm PLASTUBO Unidade 50 12,49 624,50

70
Caixa de luz para 
alvenaria eletroduto 
roscável 2"x2"

DURIN Unidade 50 1,59 79,50

75 Canaleta premolda-
da em concreto RIBEIRO Metro 100 24,90 2.490,00

78 Cap soldável dn = 
100 mm PLASTUBOS Unidade 100 7,40 740,00

82 Cap soldável dn = 
32 mm PLASTUBOS Unidade 100 1,99 199,00

89 Cavadeira articulada 
com cabo TRAMONTINA Unidade 20 49,90 998,00

90 Cerâmica (10 x 10 ) 
vermelha INCENOR m² 200 46,99 9.398,00

97 Chave boia 20a/250v VOX Unidade 30 29,99 899,70
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99 Chave contactor 
32 a TRAMONTINA Unidade 25 14,99 374,75

101 Chuve i ro  ducha 
simples HERC Unidade 50 7,99 399,50

104 Cola instantânea 
100 g TEKBOND Unidade 10 17,89 178,90

106 Cola vinil adesiva 
para pvc flexível COLA TUBO Unidade 50 12,97 648,50

110
Cone de sinalização 
emborrachado flexí-
vel 70 cm

PLASTIL Unidade 10 21,89 218,90

117 Cruzeta soldável 
25 mm MAX Unidade 50 29,56 1.478,00

119
Curva 45º soldável 
branco para esgoto 
dn = 150 mm

FORTLEV Unidade 100 48,97 4.897,00

122 Curva 45º soldável 
dn = 25 mm PLASTUBOS Unidade 100 1,99 199,00

125 Curva 45º soldável 
dn = 50 mm PLASTUBOS Unidade 100 10,90 1.090,00

128 Curva 90º soldável 
dn = 150 mm PLASTUBOS Unidade 100 110,99 11.099,00

129 Curva 90º soldável 
dn = 20 mm PLASTUBOS Unidade 100 0,98 98,00

132 Curva 90º soldável 
dn = 40 mm PLASTUBOS Unidade 100 6,99 699,00

134 Curva 90º soldável 
dn = 75 mm PLASTUBOS Unidade 100 9,99 999,00

137
Curva de transpo-
sição soldável dn = 
32 mm

PLASTUBOS Unidade 100 20,12 2.012,00

139 Desempenadeira de 
aço dentada MAX Unidade 10 12,99 129,90

141
Desengripante an-
ticorrosivo wd 40 
300ml unidade

WHITELUB Unidade 20 11,99 239,80

144

Disco de corte para 
cortador de pisos 
cerâmicos e de azu-
lejos

MAX Unidade 10 14,87 148,70

146 Disco diamantado 
turbo 4.3/8� MAX Unidade 50 14,82 741,00

148 Disjuntor 10 a WEG Unidade 60 8,89 533,40

155 Disjuntor trifásico 
32 a WEG Unidade 30 45,00 1.350,00

159 Dobradiça de chum-
bar 780 x 4 SILVANA Unidade 50 8,00 400,00

162 Eletroduto corrugado 
reforçado 3/4" TRAMONTINA Metro 60 2,19 131,40

163 Eletroduto corrugado 
reforçado 32 mm TRAMONTINA Metro 70 2,39 167,30

169 Eletroduto flexível 
50 mm TRAMONTINA Metro 200 4,98 996,00

170 Engate flexível pvc 
10 cm p/ lavatório PLASBMON Unidade 70 3,66 256,20

177 Espátula de aço LOTUS Unidade 60 9,99 599,40

178
Espuma expansiva 
de poliuretano pu 
180g/300ml

TEKBOND Unidade 20 24,99 499,80

184 Fechadura simples 
de sobrepor SILVANA Unidade 30 16,99 509,70

192
Fita tipo silver tape 
aluminium 48 mm 
x 30 m

MAX Unidade 10 11,30 113,00

195

Fita de sinalização 
segurança isolamen-
to zebrada amarela/
preta 65x200m

3M Unidade 50 10,99 549,50

206 Interruptor 16a/250v 
tripla ROMAZ Unidade 180 12,99 2.338,20

209
Interruptor simples 
com tomada dupla 
16a/250v

FORTLEV Unidade 180 12,99 2.338,20

212
Joelho 45° branco 
para esgoto dn = 
200 mm

FORTLEV Unidade 80 85,98 6.878,40

214 Joelho 45º soldável 
dn = 25 mm FORTLEV Unidade 100 1,29 129,00

221 Joelho 90º soldável 
dn = 25 mm FORTLEV Unidade 200 0,99 198,00

222 Joelho 90º soldável 
dn = 32mm FORTLEV Unidade 50 1,99 99,50

226
Jogo de chaves de 
fenda e cruzadas 
com 10 peças

MAX Unidade 5 49,99 249,95

228

Kit brocas para aço 
com n° 04, n° 05, 
n°06, n° 07, n°08, n° 
09, n° 10, n° 12

MAX Kit 10 68,28 682,80

229

Kit brocas para alve-
naria com n° 04, n° 
05, n°06, n° 07, n°08, 
n° 09, n° 10, n° 12

MAX Kit 10 83,00 830,00

233
Conector rj45, pa-
cote com 1000 uni-
dades

STORNTECH Pacote 1 84,00 84,00

235

Kit sanitário : 1 caixa 
de descarga alta de 
9 litro, 1 engate flexí-
vel pvc ½�� x 30cm, 
1 tubo para descarga 
segmentado, 1 espu-
de de ligação.

GRANPLAST Kit 40 64,89 2.595,60

239
Lâminas p/ arco de 
serra 12", pacote 
com 10 unidades

STARRET Pacote 10 9,99 99,90

242 Lavatório plástico p/ 
banheiro APONO Unidade 50 19,80 990,00

245
L ixa  para  fe r ro , 
pacote com 25 uni-
dades

NORTON Pacote 10 139,25 1.392,50

248

Lixa para madeira 
/  parede numero 
150, pacote com 50 
uniddes

NORTON Pacote 10 46,98 469,80

250
Lixadeira roto–orbital 
5'' (125 mm) 280 w 
220 v

TRAMONTINA Unidade 2 590,00 1.180,00

251
Mangueira duto suc-
ção água caminhão 
pipa 1 1/4 32mm

PLASMOR Metros 50 9,90 495,00

256 Marreta de 5 kg com 
cabo MAX Unidade 5 69,89 349,45

263 Massa plástica 500 g MASSAFIX Unidade 15 18,39 275,85

268 Nível de alumínio 24 LOTUS Unidade 20 29,25 585,00

269

Nível de alumínio 
reforçado 16 pol. 
400mm 2 bolhas 1 
rotativa

LOTUS Unidade 25 33,00 825,00

271

Parafusadeira/fu-
radeira de impacto 
1/2�� (13 mm) 20v 
max* íon de lítio 80 
nm 220 v

FERRARI Unidade 4 285,00 1.140,00

272

Parafuso cromado 
c/ bucha nylon p/ 
fixação de lavatório 
ou bacia sanitária, 
cx com 50 und

PLASNETAL caixa 4 98,00 392,00

275
Parafusos phillips n° 
10, caixa com 200 
unidadea

BELLENUS caixa 4 61,33 245,32

277 Pia de aço inox 
1,50 m FRANK Unidade 30 224,99 6.749,70

280 Pincel tincha para 
pintura n° 02 TIGRE Unidade 30 4,84 145,20

285
Plugue femea 2p+t 
pld1–3 20a 250v 
180°

PLUZIE Unidade 35 5,90 206,50

288 Plugue macho 2p+t 
pld1–3 10a 250v 90° PLUZIE Unidade 35 4,83 169,05

290 Plugue macho 2p+t 
pld1–3 20a 250v 90° PLUZIE Unidade 35 5,90 206,50

292
Ponteiro de aço 12" 
3/4 manual barra 
redonda

MAX Unidade 20 19,99 399,80

296
Porta de madeira 
prensada (0,90 x 
2,10) m

LIMA unidade 50 129,99 6.499,50

298 Prego ripar 1/2" x 13 GERDAU Quilograma 10 27,99 279,90

300

Prumo em aço 1000 
g calço guia de ma-
deira cordão de nái-
lon 2 m

TRAMONTINA Unidade 20 44,99 899,80

301 Raspador de rejunte 
210 mm TRAMONTINA Unidade 8 13,30 106,40

305
Registro esfera vs 
compacto soldável 
dn= 20 mm

KRONA Unidade 30 7,29 218,70

306
Registro esfera vs 
compacto soldável 
dn= 25 mm

KRONA Unidade 20 8,97 179,40

315 Rolo de espuma 9 
cm TIGRE Unidade 35 4,89 171,15

316 Rolo de lã de carnei-
ro 15 cm TIGRE Unidade 100 13,80 1.380,00

319 Selador para madei-
ra 3,6 l BOSCH Unidade 5 31,99 159,95

322
Serra mármore 125 
mm potência 1.400 
w 220v

HAMMER Unidade 3 329,99 989,97

330 Tábua de tatajuba 28 
cm com 3 m SÃO ROMÃO Unidade 40 97,00 3.880,00

332 Tê pvc branco para 
esgoto dn = 200 mm FORTLEV Unidade 50 280,00 14.000,00

338 Thinner 2002 (galão) ALGODÃO Unidade 40 77,86 3.114,40

339 Thinner 2002 (litro) FORTNIL Unidade 20 17,50 350,00

348 Tinta cor mel externa 
18 L SBRAS Unidade 40 175,00 7.000,00

354 Tinta para piso 18 
cor azul LERBRAS Unidade 50 194,99 9.749,50

357 Tinta pu várias cores 
3,6 l BRASILUX Unidade 15 199,99 2.999,85

360 Tomada + interruptor 
simples externa 20 a BLUX Unidade 150 11,89 1.783,50

363 Tomada externas du-
plas sistema x 20 a BLUX Unidade 150 13,56 2.034,00

368 To m a d a  i n t e r n a 
20a/250v simples BLUX Unidade 150 9,99 1.498,50

369 To m a d a  i n t e r n a 
20a/250v tripla BLUX Unidade 150 14,99 2.248,50

370 Tomada interna in-
ternet rj45 cat 6e BLUX Unidade 30 12,80 384,00

374 Tomadas externa 
tripla sistema x 20 a BLUX Unidade 150 14,99 2.248,50

376 Torneira de bóia 3/4 DUDA Unidade 40 10,49 419,60

378

Torneira pvc para la-
vatório 1/2 c/ bucha 
de redução p/ 3/4, 
parede

TIGRE Unidade 60 17,99 1.079,40

383 Trena de aço 5 mts MAX Unidade 20 13,89 277,80

384 Trilho para laje com 
6 mt JOSE Unidade 230 180,00 41.400,00

392
Tubo tubo pvc soldá-
vel marrom dn = 20 
mm, com 6 metros

FORTLEV Unidade 200 17,50 3.500,00

394
Tubo tubo pvc soldá-
vel marrom dn = 32 
mm, com 6 metros

FORTLEV Unidade 100 39,89 3.989,00

396 Válvula de inox para 
pia de 4 1/2 PADOVA Unidade 20 9,99 199,80

TOTAL 205.354,99

VENCEDOR: EVANGELISTA BATISTA DE LUNA – ME
CNPJ: 08.194.270/0001-92
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

3
Adaptador soldável 
curto bolsa e rosca 
para registro

FORTLEV Unidade 25 5,00 125,00

5 Adesivo veda calha 
280g TEK BONE Unidade 15 13,99 209,85

12 Al icate de cor te 
reto 8" TRAMOTINA Unidade 10 24,90 249,00

15 Alicate universal 8" TRAMOTINA Unidade 15 27,00 405,00

21 Arame recozido n° 
18 GEDAU Quilogra-

ma 30 23,80 714,00

24 Areia lavada ANJO m³ 300 68,50 20.550,00

25
Argamassa colan-
te AC I, pacote de 
20 kg

NOSSA MASSA Pacote 100 10,80 1.080,00

27
Assento plást ico 
branco para bacia 
sanitária

HERC Unidade 100 24,00 2.400,00

28
Bacia sanitária de 
louça com caixa 
acoplada

JADE Unidade 60 390,00 23.400,00

32 Barrote 3" x 3" (ma-
deira mista) com 6 m LIMA Unidade 100 77,90 7.790,00

34 Bloco cerâmico para 
laje

CORAÇAO DE 
JESUS Milheiro 7 1.110,00 7.770,00

37 Abraçadeira para 
tubo soldável 25 mm LOTUS FLEX Unidade 50 2,00 100,00

39 Brocha para pintura ATLAS Unidade 70 7,00 490,00

62 Caixa dágua pvc 
1.000 l FORTLEV Unidade 7 395,00 2.765,00

64
Caixa de descar-
ga branca plástica 
completa

GRANPLASTE Unidade 100 40,50 4.050,00

72 Cal para pintura 
saco com 10 kg NEGAO Unidade 150 22,00 3.300,00

85 Carro de mão TRAMOTINA Unidade 100 198,90 19.890,00

91 Cerâmica (10 x 10) 
amarela ELIZABETT m² 400 45,00 18.000,00

95 Cerâmica (50 x 50) 
branca ELIZABETT m² 450 30,00 13.500,00

103 Cimento portland CP 
II, saco com 50g ELIZABETT Saco 1500 28,00 42.000,00

109 Coluna de ferro 3/8 
com 6 mt GEDAU Peça 100 190,00 19.000,00

140 Desempenadeira de 
madeira ATLAS Unidade 20 14,89 297,80

145 Disco de corte para 
madeira 4.3/8� MAX Unidade 70 15,00 1.050,00

150 Disjuntor 20 a TRAMOTINA Unidade 60 8,89 533,40

156 Disjuntor trifásico 
50 a TRAMOTINA Unidade 30 45,00 1.350,00

166 Eletroduto flexível 
20 mm FORTLEV Metro 100 1,90 190,00

167 Eletroduto flexível 
25 mm FORTLEV Metro 200 2,39 478,00

174 Engate flexível pvc 
50 cm p/ lavatorio HERC Unidade 100 7,14 714,00

176 Esmerilhadeiras 5" 
1500 w 220v BLACK–DECK Unidade 3 270,00 810,00

182 Fechadura de cilin-
dro externa SILVANA Unidade 100 48,00 4.800,00

186

Ferro  verga lhão 
ca–50 dn = 10,0 
mm (3/8"), com 12 
metros

GEDAU Peça 100 85,00 8.500,00

187

Ferro  verga lhão 
ca–50 dn = 12,5 
mm (1/2"), com 12 
metros

GEDAU Peça 50 129,00 6.450,00

188
Ferro  verga lhão 
ca–50 dn = 4,2 mm, 
com 12 metros

GEDAU Peça 100 19,50 1.950,00

189

Ferro  verga lhão 
ca–50 dn = 6,3 mm 
(1/4"), com 12 me-
tros

GEDAU Peça 75 37,50 2.812,50

190

Ferro  verga lhão 
ca–50 dn = 8,0 mm 
(5/16"), com 12 me-
tros

GEDAU Peça 80 54,50 4.360,00

198 Fôrra de madeira 
mista (0,80 x 2,10)m LIMA Unidade 40 120,00 4.800,00

200 Forro de pvc, 8mm x 
20 cm x 6 m FORTLEV m² 400 30,00 12.000,00

202
Furadeira de impac-
to reversível 650 w 
220v

BLACK–DECK Unidade 3 300,00 900,00

210
Joelho 45° branco 
para esgoto dn = 
100 mm

FORTLEV Unidade 80 7,98 638,40

216
Joelho 90° pvc bran-
co para esgoto dn = 
100 mm

FORTLEV Unidade 100 6,98 698,00

218
Joelho 90° pvc bran-
co para esgoto dn = 
200 mm

FORTLEV Unidade 70 90,00 6.300,00

223
Joelho 90º soldável 
com bucha de latão 
dn = 20 x 1/2�

FORTLEV Unidade 50 4,00 200,00

240 Lavatório de louça 
branca com coluna JADE Unidade 70 154,56 10.819,20

243 Linha 3" x 4" (madei-
ra mista) com 6 m LIMA Unidade 50 185,00 9.250,00

244 Linha 3" x 6" (madei-
ra mista) com 6 m LIMA Unidade 50 210,00 10.500,00

255 Marreta de 2 kg com 
cabo TRAMOTINA Unidade 10 50,51 505,10

259 Martelo de unha 
30 cm TRAMOTINA Unidade 30 32,99 989,70

262 Massa corrida pva 
(18 l) LUX Lata 130 44,89 5.835,70

264 Massame para re-
boco VOX m³ 250 48,99 12.247,50

266
Motobomba periféri-
ca 1/2 cv monofásica 
220v

THOR Unidade 5 200,00 1.000,00

270 Pá quadrada com 
cabo TRAMOTINA Unidade 150 40,00 6.000,00

279 Pincel tincha para 
pintura n° 01 ATLAS Unidade 30 2,90 87,00

293
Porta de madei-
ra maciça (0,80 x 
2,10) m

ALPLA Unidade 50 401,00 20.050,00

294
Porta de madeira 
prensada (0,70 x 
2,10) m

ALPLA Unidade 50 130,00 6.500,00

295
Porta de madeira 
prensada (0,80 x 
2,10) m

ALPLA Unidade 50 130,00 6.500,00

308
Registro esfera vs 
compacto soldável 
dn= 50 mm

HERC Unidade 20 25,00 500,00

311 Ripa madeira mista 
com 6 m LIMA Unidade 150 17,98 2.697,00

314 Rolo de espuma 5 
cm ATLAS Unidade 35 4,00 140,00

318 Selador acrilico (18 l) LUX Unidade 5 88,99 444,95

326 Sifão plástico sanfo-
nado simples HERC Unidade 50 6,89 344,50

328 Silicone transparen-
te 280g TEC BONE Unidade 20 15,32 306,40

333
Tê pvc branco para 
esgoto dn = 200x100 
mm

FORTLEV Unidade 50 265,00 13.250,00

335 Tê pvc soldável mar-
rom dn = 25 mm FORTLEV Unidade 100 2,00 200,00

336 Telha cerâmica co-
mum

CORAÇAO DE 
JESUS milheiro 70 560,00 39.200,00

340 Tijolo cerâmico 08 
furos

CORAÇAO DE 
JESUS Milheiro 80 560,00 44.800,00

344 Tinta branco gelo 18 
externo LUX Unidade 40 175,00 7.000,00

345 Tinta branco gelo 18 
interno LUX Unidade 40 128,99 5.159,60

351 Tinta esmalte branca 
sintético 3,6L LUX Unidade 40 80,00 3.200,00

355 Tinta para piso 18 
cor branca LUX Unidade 50 195,00 9.750,00

380 Treliça com 6 m GEDAU Unidade 100 60,00 6.000,00

387
Tubo pvc branco 
para esgoto dn = 100 
mm, com 6 metros

PLASTUBO Unidade 200 84,89 16.978,00

388
Tubo pvc branco 
para esgoto dn = 150 
mm, com 6 metros

PLASTUBO Unidade 150 265,99 39.898,50

389
Tubo pvc branco 
para esgoto dn = 200 
mm, com 6 metros

PLASTUBO Unidade 130 439,99 57.198,70

398 Vassourão de piaça-
va com cabo TRAMOTINA Unidade 60 29,96 1.797,60

TOTAL 586.769,40

VENCEDOR: G & E REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIR
CNPJ: 25.426.464/0001-95
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1
Adaptador pvc com 
flange p/ cx dagua 
50x11/2

MULTILIS Unidade 25 17,99 449,75

8

Alicate amperíme-
tro wattímetro com 
garra flexível para a 
medição de corrente 
ac até 3000a

TENACI Unidade 5 50,90 254,50

11 Alicate de corte dia-
gonal 8" FOXLUX Unidade 10 24,90 249,00

17 Anel de vedação 
para bacia sanitária MUNDIAL Unidade 50 7,85 392,50

22 Arco de serra 12" LOTUS Unidade 10 26,40 264,00

29 Bacia sanitária de 
louça, simples DECA Unidade 50 148,50 7.425,00

33
Bloco (compensado) 
10 mm, dimensão 
3x2m

LIMA Unidade 60 164,00 9.840,00

45
Bucha de redução 
soldável longa dn = 
40 x 25 mm

FORTLEV Unidade 50 3,90 195,00

49 Buchas p/ fixação n° 
06 cx c/ 500 INPLAST Caixa 5 50,99 254,95

56 Cadeado n° 30 PADO Unidade 10 19,90 199,00

58 Cadeado n° 40 PADO Unidade 10 37,00 370,00

63 Caixa dágua pvc 
2.000 l FORTLEV Unidade 7 1.238,00 8.666,00

66 Caixa de distribui-
ção 18/24 branca INPLAST Unidade 15 69,90 1.048,50

77 Canaleta recorte 
aberto 2m 50x80 RIBEIRO Metro 50 62,60 3.130,00

79 Cap soldável dn = 
150 mm PLASTUBOS Unidade 100 41,70 4.170,00

80 Cap soldável dn = 
20 mm PLASTUBOS Unidade 100 0,99 99,00

81 Cap soldável dn = 
25 mm PLASTUBOS Unidade 100 1,29 129,00

83 Cap soldável dn = 
50 mm PLASTUBOS Unidade 100 6,29 629,00

86
Carro de mão extra 
forte chapa de aço 
reforçado

TRAMONTINA Unidade 100 399,00 39.900,00

87 Catal isador para 
massa plástica ARIELLI Unidade 20 3,33 66,60

92 Cerâmica (10 x 10) 
azul INCENOR m² 250 53,00 13.250,00

98 Chave contactor 
25 a TRAMONTINA Unidade 25 14,99 374,75

102 Chuveiro eletrico 
ducha 220 v LORENZETH Unidade 40 59,89 2.395,60

105 Cola instantânea 
20 g TEKBOND Unidade 30 7,90 237,00

107 Colher de pedreiro 
número 08 LOTUS Unidade 25 21,89 547,25

111 Conector para haste 
de aterramente 5/8" PLASNETAL Unidade 50 9,99 499,50

114 Corrente 2,5mm CEARENSE Metro 70 29,89 2.092,30

116 Corta–vergalhão 30" MAX Unidade 3 146,20 438,60

118
Curva 45º soldável 
branco para esgoto 
dn = 100 mm

FORTLEV Unidade 100 12,98 1.298,00

123 Curva 45º soldável 
dn = 32 mm PLASTUBOS Unidade 100 5,89 589,00

126 Curva 45º soldável 
dn = 75 mm PLASTUBOS Unidade 100 33,99 3.399,00

130 Curva 90º soldável 
dn = 25 mm PLASTUBOS Unidade 100 2,98 298,00

135
Curva de transpo-
sição soldável dn = 
20 mm

PLASTUBOS Unidade 100 8,05 805,00

138 Desempenadeira 
de aço MAX Unidade 20 14,89 297,80

143
Disco de corte aço 
para esmerilhadei-
ra 5"

MAX Unidade 20 4,99 99,80

147
Discos diamantados 
para serra mármore 
porcelanato

MAX Unidade 150 17,89 2.683,50

149 Disjuntor 16 a WEG Unidade 60 8,89 533,40

152 Disjuntor 40 a WEG Unidade 60 8,89 533,40

153 Disjuntor trifásico 
100 a WEG Unidade 30 115,00 3.450,00

158 Disjuntor trifásico 
80 a WEG Unidade 30 79,89 2.396,70

160 Dobradiça para ja-
nela 2" TRAMONTINA Unidade 80 2,25 180,00

161 Dobradiça para por-
ta 3" TRAMONTINA Unidade 80 2,99 239,20

172 Engate flexível pvc 
30 cm p/ lavatório PLASBMON Unidade 100 6,69 669,00

175 Enxada com cabo 
2,5 TRAMONTINA Unidade 100 41,48 4.148,00

181 Facão 12" TRAMONTINA Unidade 10 27,87 278,70

185 Fechadura tetra de 
sobrepor SILVANA Unidade 30 47,89 1.436,70

193 Fi ta  veda rosca 
grande 20 mt MAX Unidade 50 5,40 270,00

199 Fôrra de madeira 
mista (0,90 x 2,10)m LIMA Unidade 70 119,99 8.399,30

204 Interruptor 16a/250v 
duplo ROMAZ Unidade 180 10,44 1.879,20

208
In te r rup to r  s im-
ples com tomada 
16a/250v

ROMAZ Unidade 180 9,99 1.798,20

213 Joelho 45º soldável 
dn = 20 mm FORTLEV Unidade 100 0,98 98,00
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217
Joelho 90° pvc bran-
co para esgoto dn = 
150 mm

FORTLEV Unidade 70 39,99 2.799,30

224
Joelho 90º soldável 
com bucha de latão 
dn = 25 x 3/4�

FORTLEV Unidade 50 4,71 235,50

225
Joelho 90º soldável 
com bucha de latão 
dn = 32 x 3/4�

FORTLEV Unidade 50 7,33 366,50

227 Jornal 3M Quilogra-
ma 10 18,00 180,00

231

Ki t  b rocas  para 
madeira com n° 04, 
n° 05, n°06, n° 07, 
n°08, n° 09, n° 10, 
n° 12

LOTUS Kit 10 71,63 716,30

234

Kit plástico 5 pe-
ças para banhei-
ro, Acompanha 1 
Papeleira, 1 Porta 
Tolha Rosto, 1 Por-
ta Toalha Banho, 1 
Saboneteira Parede 
1 Cabide

OLIVEIRA Kit 30 46,12 1.383,60

241 Lavatório de louça 
branca s/ coluna DECA Unidade 70 78,29 5.480,30

246

Lixa para madeira 
/ parede numero 
100, pacote com 50 
unidades

NORTON Pacote 30 46,98 1.409,40

252

Manta térmica ade-
siva asfaltica meta-
lizada 20 cm x 10 
metro

TEKBOND Unidade 10 27,99 279,90

253 Marreta de 1 kg com 
cabo MAX Unidade 10 33,95 339,50

257
Martelete perfurador 
demolidor sds–plus 
850 w 220v

MAX Unidade 2 752,00 1.504,00

258 Martelo de pvc para 
cerâmica MAX Unidade 10 11,99 119,90

261 Massa acrílica (18 l) FORTNIL Lata 130 95,00 12.350,00

265
Motobomba periféri-
ca 1 cv monofásica 
220v

HAMMER Unidade 4 398,99 1.595,96

273
Parafusos phillips n° 
06, caixa com 500 
unidadea

BELLENUS caixa 4 38,75 155,00

278 Picareta com cabo TRAMONTINA Unidade 20 77,99 1.559,80

283
Plugue femea 2p+t 
pld1–3 10a 250v 
180°

PLUZIE Unidade 35 5,50 192,50

286 Plugue femea 2p+t 
pld1–3 20a 250v 90° PLUZIE Unidade 35 5,99 209,65

289
Plugue macho 2p+t 
pld1–3 20a 250v 
180°

PLUZIE Unidade 35 5,99 209,65

299

Prumo de centro em 
aço 240 g cordão de 
2 m calço guia de 
madeira

TRAMONTINA Unidade 20 39,00 780,00

302
Refletor led 10 w bi-
volt branco frio prova 
d'agua 220v

NITROLUX Unidade 40 29,89 1.195,60

303
Registro de esfera 
pvc soldavel marrom 
20 mm

HERC Unidade 40 5,89 235,60

309 Régua em alumínio 
para pedreiro, 2m MAX Unidade 8 40,23 321,84

312 Rolo de espuma 
15 cm TIGRE Unidade 35 6,29 220,15

317 Rolo de lã de carnei-
ro 23 cm TIGRE Unidade 100 22,89 2.289,00

321
Serra manual 12" 
com cabo embor-
rachado

HAMMER Unidade 50 11,99 599,50

325 Sifão plástico sanfo-
nado duplo PLASBON Unidade 40 12,99 519,60

334 Tê pvc soldável mar-
rom dn = 20 mm GUGA Unidade 100 1,31 131,00

337
Telha de f ibroci-
mento 4 mm (2,44 
x 0,50) m

X9 Unidade 100 28,78 2.878,00

341 Tinta amarelo 18 
externo FORTNIL Unidade 20 178,10 3.562,00

342 Tinta amarelo 18 
interno FORTNIL Unidade 20 128,99 2.579,80

346 Tinta branco neve 
18 externo SBRAS Unidade 40 174,99 6.999,60

349 Tinta esmalte ama-
relo sintético 3,6L FORTNIL Unidade 40 79,99 3.199,60

352 Tinta esmalte cinza 
médio sintético 3,6 L FORTNIL Unidade 40 79,99 3.199,60

353 Tinta para piso 18 
cor amarela FORTNIL Unidade 50 210,00 10.500,00

358 Tinta semi–brilho 
18 azul SUVINIL Unidade 40 262,75 10.510,00

364 Tomada  in te rna 
16a/250v dupla BLUX Unidade 150 10,98 1.647,00

367 Tomada  in te rna 
20a/250v dupla BLUX Unidade 150 11,89 1.783,50

372

Tomada rj45 sobre-
por para rede de 
computadores rj45 
cat 6

BLUX Unidade 50 14,89 744,50

375 Torneira de bóia 1/2 DUDA Unidade 40 10,49 419,60

382 Trena de aço 2,5 m MAX Unidade 20 12,50 250,00

385 Trincha 3" p/ pintura TIGRE Unidade 60 7,39 443,40

390
Tubo pvc branco 
para esgoto dn = 40 
mm, com 6 metros

FORTLEV Unidade 100 38,23 3.823,00

391
Tubo pvc branco 
para esgoto dn = 75 
mm, com 6 metros

FORTLEV Unidade 100 86,89 8.689,00

393
Tubo tubo pvc soldá-
vel marrom dn = 25 
mm, com 6 metros

FORTLEV Unidade 200 24,89 4.978,00

397 Válvula de pé com 
crivo dn = 32 mm GRAP Unidade 20 11,99 239,80

399 Verniz 3,6 l FORTNIL Unidade 10 79,99 799,90

TOTAL 237.972,05
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Esperança firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00023/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Esperança, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00023/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00023/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- DAIANE PRISCILA ARAUJO NASCIMENTO EIRELI.
CNPJ: 09.065.199/0001-00.
Item(s): 2 - 4 - 7 - 10 - 13 - 16 - 19 - 20 - 30 - 38 - 40 - 42 - 46 - 48 - 51 - 52 - 54 - 57 - 60 - 61 - 65 

- 68 - 71 - 73 - 74 - 76 - 84 - 88 - 93 - 94 - 96 - 100 - 108 - 112 - 113 - 115 - 120 - 121 - 124 - 127 - 131 
- 133 - 136 - 142 - 151 - 154 - 157 - 164 - 165 - 168 - 171 - 173 - 179 - 180 - 183 - 191 - 194 - 196 
- 197 - 201 - 203 - 205 - 207 - 211 - 215 - 219 - 220 - 230 - 232 - 236 - 237 - 247 - 249 - 254 - 260 - 
267 - 274 - 276 - 281 - 282 - 284 - 287 - 291 - 297 - 304 - 307 - 310 - 313 - 323 - 324 - 327 - 329 - 331 
- 343 - 347 - 350 - 356 - 359 - 361 - 362 - 365 - 366 - 371 - 373 - 377 - 379 - 381 - 386 - 395 - 400.

Valor: R$ 208.858,44.
- ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE.
CNPJ: 19.774.828/0001-25.
Item(s): 6 - 9 - 14 - 18 - 23 - 26 - 31 - 35 - 36 - 41 - 43 - 44 - 47 - 50 - 55 - 59 - 67 - 69 - 70 - 75 - 

78 - 82 - 89 - 90 - 97 - 99 - 101 - 104 - 106 - 110 - 117 - 119 - 122 - 125 - 128 - 129 - 132 - 134 - 137 
- 139 - 141 - 144 - 146 - 148 - 155 - 159 - 162 - 163 - 169 - 170 - 177 - 178 - 184 - 192 - 195 - 206 
- 209 - 212 - 214 - 221 - 222 - 226 - 228 - 229 - 233 - 235 - 239 - 242 - 245 - 248 - 250 - 251 - 256 
- 263 - 268 - 269 - 271 - 272 - 275 - 277 - 280 - 285 - 288 - 290 - 292 - 296 - 298 - 300 - 301 - 305 
- 306 - 315 - 316 - 319 - 322 - 330 - 332 - 338 - 339 - 348 - 354 - 357 - 360 - 363 - 368 - 369 - 370 
- 374 - 376 - 378 - 383 - 384 - 392 - 394 - 396.

Valor: R$ 205.354,99.
- EVANGELISTA BATISTA DE LUNA – ME.
CNPJ: 08.194.270/0001-92.
Item(s): 3 - 5 - 12 - 15 - 21 - 24 - 25 - 27 - 28 - 32 - 34 - 37 - 39 - 62 - 64 - 72 - 85 - 91 - 95 - 

103 - 109 - 140 - 145 - 150 - 156 - 166 - 167 - 174 - 176 - 182 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 198 
- 200 - 202 - 210 - 216 - 218 - 223 - 240 - 243 - 244 - 255 - 259 - 262 - 264 - 266 - 270 - 279 - 293 
- 294 - 295 - 308 - 311 - 314 - 318 - 326 - 328 - 333 - 335 - 336 - 340 - 344 - 345 - 351 - 355 - 380 
- 387 - 388 - 389 - 398.

Valor: R$ 586.769,40.
- G & E REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIR.
CNPJ: 25.426.464/0001-95.
Item(s): 1 - 8 - 11 - 17 - 22 - 29 - 33 - 45 - 49 - 56 - 58 - 63 - 66 - 77 - 79 - 80 - 81 - 83 - 86 - 87 - 

92 - 98 - 102 - 105 - 107 - 111 - 114 - 116 - 118 - 123 - 126 - 130 - 135 - 138 - 143 - 147 - 149 - 152 
- 153 - 158 - 160 - 161 - 172 - 175 - 181 - 185 - 193 - 199 - 204 - 208 - 213 - 217 - 224 - 225 - 227 
- 231 - 234 - 241 - 246 - 252 - 253 - 257 - 258 - 261 - 265 - 273 - 278 - 283 - 286 - 289 - 299 - 302 
- 303 - 309 - 312 - 317 - 321 - 325 - 334 - 337 - 341 - 342 - 346 - 349 - 352 - 353 - 358 - 364 - 367 
- 372 - 375 - 382 - 385 - 390 - 391 - 393 - 397 - 399.

Valor: R$ 237.972,05.
Total: R$ 1.238.954,88.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Esperança - PB, 14 de Dezembro de 2021

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A MANUTENÇÃO E 
REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS LAGOA DOS MARCOS E CA-
RACOLZINHO, AMBAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: IGOR ROCHA DE BRITO LIRA - R$ 341.156,41.

Gado Bravo - PB, 21 de Dezembro de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A MANUTENÇÃO E 
REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS UMBURANA E GUARIBAS DE 
CIMA, AMBAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimen-
to licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: TORRES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP - R$ 439.977,60.

Gado Bravo - PB, 21 de Dezembro de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2021, que objetiva: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA 
DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS SANTANA, PINHÕES E MACACOS, AMBAS 
NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELI – ME - R$ 250.505,48.

Gado Bravo - PB, 21 de Dezembro de 2021.
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 
MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NOS SITIOS LAGOA DOS 
MARCOS E CARACOLZINHO, AMBAS NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS FEDERAL E PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE GADO BRAVO: 02.006–SECRETARIA DE EDUCACAO – 02006.12.361.1005.1003 
– CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS – 000057 4.4.90.51.00.00 OBRAS E 
INSTALACOES.. VIGÊNCIA: até 21/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Gado Bravo e: CT Nº 08301/2021 - 21.12.21 - IGOR ROCHA DE BRITO LIRA - R$ 341.156,41.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00062/2021
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 DP00062/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINA-
TURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA, INCLUSÃO E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICA-
DOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM A GERAÇÃO DE RELATÓRIOS QUE ATENDAM 
ÀS EXIGÊNCIAS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73/2020 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 
ORÇAMENTO E GESTÃO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA. CNPJ: 16.538.909/0001-38. Valor: R$ 7.500,00 
(SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)

Guarabira - PB, 21 de dezembro de 2021.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00121/2021 
A Prefeitura Municipal de Guarabira, Torna público através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, 

sediada na Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, para conhecimento dos 
interessados, ERRATA ao Edital do Pregão presencial 00121/2021: onde lê-se: 05 de janeiro de 
2021, leia-se 05 de janeiro de 2022. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946. 
Horário de expediente: 08h00min as 12h00min.

Guarabira - PB, 21 de dezembro de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa no ramo pertinente para elaboração do plano de desenvolvimento sustentável da área de 
influência do município de Guarabira/PB conforme convênio nº 907457/20, mediante edital e seu 
termo de referência.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Guarabira - PB, 16 de Dezembro de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00002/2021. OBJETO: Contratação de empresa no 
ramo pertinente para elaboração do plano de desenvolvimento sustentável da área de influência 
do município de Guarabira/PB conforme convênio nº 907457/20, mediante edital e seu termo de 
referência. ABERTURA: 14/09/2021 as 14:30 horas. JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer Jurídico 
nos Autos. DATA: 16/12/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEXTO TERMO ADITIVO DE PRAZO
REF: TOMADA DE PREÇOS 02.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 05 (cinco) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 331/2019 datado de 03/06/2019 e com término de vigência em 03/11/2019, 
ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 04/04/2020 e ao Segundo Aditivo de Prazo com vigên-
cia até 05/09/2020, 2020 e ao Terceiro Aditivo de Prazo com vigência até 03/02/2021, e ao quarto 
Aditivo de Prazo com vigência até 07/07/2021, e ao Quinto Aditivo de Prazo com vigência até 06/012 
/2021  celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a execução dos serviços de Contratação 
de empresa no ramo pertinente para Construção e Infraestrutura Urbanística do Mirante do Cruzeiro, 
localizado nesse município, conforme o Contrato de Repasse de nº 1044.210-37/2017 - MTUR.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE 
LIMA. CONTRATADA: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP – CNPJ: 
20.010.332/0001-64 - HENDERSON GOMES DOS SANTOS

JUSTIFICATIVA: Em decorrência de atrasos no repasse de recursos federais, ficou prejudicada 
a conclusão do objeto no prazo inicialmente contratado.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 06/12/2021
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 06/05/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSI-
NATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA, INCLUSÃO E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATI-
CADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM A GERAÇÃO DE RELATÓRIOS QUE ATENDAM 
ÀS EXIGÊNCIAS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73/2020 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 
ORÇAMENTO E GESTÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00062/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2021 
– 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 
- R$ 7.500,00 - SETE MIL E QUINHENTOS REAIS. - CT Nº 004622021 – 21.12.2021

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00062/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 

ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA, INCLUSÃO E COMPARAÇÃO DE PREÇOS 
PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM A GERAÇÃO DE RELATÓRIOS QUE 
ATENDAM ÀS EXIGÊNCIAS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73/2020 DO MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA, ORÇAMENTO E GESTÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 21.12.2021

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
SEXTO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: TOMADA DE PREÇOS 06.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 04 (quatro) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 424/2019 datado de 08/10/2019 e com término de vigência em 08/02/2020, 
ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 09/06/2020, ao Segundo Aditivo de Prazo com vigência 
até 10/10/2020 e ao Terceiro Aditivo de Prazo com vigência até 11/02/2021, Quarto Aditivo de Prazo 
com vigência até 11/06/2021 e ao Quinto Aditivo de Prazo com vigência até 11/10/2021  celebrado 
inicialmente entre as partes, objetivando a execução dos serviços de Contratação de empresa no 
ramo pertinente para Pavimentação e Recapeamento asfáltico em diversas ruas do município, con-
forme Contratos de Repasse nº 1037.885.54/2017, 1039.537-05/2017 e 866523/2018 - MCIDADES.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA – CNPJ: 09.323.098/0001-92- JOSÉ 
DE ARIMATÉA ROCHA

JUSTIFICATIVA: Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato, sugere-
-se para a conclusão do objeto contratado a dilatação do prazo contratual.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 11/10/2021.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 11/02/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: TOMADA DE PREÇOS 02.2021
OBJETO: a prorrogação por mais 04 (Quatro) meses, contados do término do prazo de vi-

gência do Termo de Contrato de nº 224/2021 datado de 04/05/2021 e com término de vigência 
em 04/09/2021, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a execução dos serviços de 
Contratação de empresa no ramo pertinente para Contratação de empresa no ramo pertinente 
para os serviços de pintura nas Escolas Municipais Paulo Brandão (Santa Terezinha), Edivardo 
Toscano (Rosário), Dom Helder Câmara( Juá) Abilio Clementino( Sitio Itamatay) , Anália Pereira 
(sitio Passagem), Joventina Maria de Pontes (sitio Tananduba) e Maria Benevides (sitio Carrasco), 
de acordo Termo de Referência.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA:  CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI – CNPJ: 33.777.036/0001-35

JUSTIFICATIVA: Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato, sugere-
-se para a conclusão do objeto contratado a dilatação do prazo.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 03/09/2021
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 03/01/2021 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Janeiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: aquisição de material de consumo 
destinado a secretaria de saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. 
E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB,14 de dezembro de 2021
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00002/2021, que objetiva: AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE NA FORMA 
DA RESOLUÇÃO 0004/2015; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDI-
CO o seu objeto a: CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO 
LTDA - R$ 9.222,00; GERBESON SOARES FERREIRA DE CARVALHO - R$ 9.498,60; JOÃO 
BATISTA FERREIRA DE CARVALHO - R$ 9.498,60; JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA - R$ 9.519,90.

Gurinhém - PB, 15 de Dezembro de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – 
PNAE NA FORMA DA RESOLUÇÃO 0004/2015. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 
00002/2021. DOTAÇÃO: 02.04 – Secretaria de Educação Cultura e Esporte – 12.306.0005.2028 
Programa Merenda Escolar – 12.361.0005.2008 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental (MDE) – 12.361.0005.2039 Manutenção e Coordenação do Ensino Básico–Fundeb 
40% – 12.361.0005.2041 Manutenção de Outros Programas do FNDE – 33.90.30.99 Outros 
Materiais de Consumo – 33.90.30.07 Gêneros Alimentícios.. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 
00141/2021 - 15.12.21 - GERBESON SOARES FERREIRA DE CARVALHO - R$ 9.498,60; CT 
Nº 00142/2021 - 15.12.21 - JOÃO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO - R$ 9.498,60; CT Nº 
00143/2021 - 15.12.21 - JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA - R$ 9.519,90; CT Nº 00144/2021 - 15.12.21 
- CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA - R$ 9.222,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2021, que objetiva: Contratação 
de empresa para confecção e fornecimento de material gráfico com entrega parcelada para 
atender diversas secretarias do município de Imaculada–PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI - R$ 116.000,00.

Imaculada - PB, 17 de Dezembro de 2021
JOSÉ LUCIANO LUSTOSA RAMALHO 

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2021, que objetiva: Contratação 
de empresa para confecção e fornecimento de material gráfico com entrega parcelada para 
atender a secretaria de saúde do município de Imaculada–PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI - R$ 149.100,00.

Imaculada - PB, 17 de Dezembro de 2021
FRANCO ALDO BEZERRA DE SOUSA 

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para confecção e fornecimento de material gráfico com 
entrega parcelada para atender diversas secretarias do município de Imaculada–PB. Fundamento 
Legal: Pregão Presencial nº 00012/2021. Recursos Próprios do Município de Imaculada: Vigência: 
até 19/12/2022. Partes contratantes: Prefeitura Municipal de Imaculada e: CT Nº 00076/2021 - 
20.12.21 - JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI - R$ 116.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para confecção e fornecimento de material gráfico com 
entrega parcelada para atender a secretaria de saúde do município de Imaculada–PB. Funda-
mento legal: Pregão Presencial nº 00013/2021. Recursos Próprios do Município de Imaculada: 
Vigência: até 20/12/2022. Partes contratantes: Fundo Municipal de Saúde de Imaculada e: CT Nº 
00077/2021 - 20.12.21 - JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI - R$ 149.100,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos seguintes serviços: Lote I reforma 

e ampliação da praça Frei Damião localizada na rua Joaquim Bezerra, centro de Imaculada e 
Lote II implantação de pavimentação no município de Imaculada – PB, das Ruas: Antônio Félix 
Neto e São Francisco. Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação: ELF 
TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP - Valor: R$ 382.984,18. Lotes I e II. Dos 
atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 

Imaculada - PB, 21 de dezembro de 2021
JOSÉ GILSON PEREIRA 
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL para EXECUÇÃO DE ACESSIBILIDADE 
DA RUA PROFESSOR SIZENANDO COSTA - PARQUE ARRUDA CÂMARA (BICA), BAIRRO 
DO ROGER, JOÃO PESSOA/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL para obra de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRA FAIXA DA AVENIDA MARIA ROSA (TRECHO ENTRE A RUA ENG 
º LUCIANO VAREDA E A AV. SEN RUY CARNEIRO) , BAIRRO MANAÍRA, JOÃO PESSOA/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA, torna público que requereu a SE-MAM 
– Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE 
MELHORIA DA AV. FERNANDO LUIZ HENRIQUE DOS SAN-TOS, LOCALIZADA NO BAIRRO 
JARDIM OCEANIA, EM JOÃO PESSOA/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
Aviso de Licitação (ADL)
Brasil
Programa João Pessoa Sustentável
Contrato de Empréstimo 4444-OC/BR
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de Trabalho Social no 

antigo Lixão do Roger e Centro de Cooperação da Cidade – CCC – de João Pessoa/PB, em 
João Pessoa, Paraíba, Brasil.

Licitação Pública Nacional nº 82002/2021
Chave CGM BDSQ-E51T-XL34-5Y62
1. Este Aviso de Licitação é emitido como resultado do Aviso Geral de Aquisições para 

este Projeto publicado no Development Business, edição de 23/08/2019.
2. O Município de João Pessoa recebeu um financiamento do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento para financiar o custo do Programa João Pessoa Sustentável, e se propõe 
utilizar parte dos fundos deste financiamento para efetuar os pagamentos nos termos do Contrato 
de Financiamento nº 4444 – OC/BR. 

3. A Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável convida os Licitantes 
elegíveis a apresentar propostas lacradas para Contratação de empresa especializada para a 
execução de Trabalho Social no antigo Lixão do Roger e Centro de Cooperação da Cidade – 
CCC – de João Pessoa/PB, em João Pessoa, Paraíba, Brasil .

4. A licitação será efetuada conforme os procedimentos de Licitação Pública Nacional 
(LPN) estabelecidos nas Políticas para a Aquisição de Obras e Bens Financiadas pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, e está aberta a todos os Licitantes de Países Elegíveis, 
conforme definido nestas normas.

5. Os Licitantes elegíveis que estejam interessados poderão obter informação adicional 
de: Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável, no email celuep@joaopessoa.
pb.gov.br e inspecionar os documentos de licitação através da internet ou no endereço indicado 
ao final deste Aviso.

6. Os requisitos de qualificação estão descritos no Termo de Referência – TDR, dispo-
nível para download no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, no Link https://
transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5979.

7. Os Licitantes interessados poderão adquirir um conjunto completo dos Documentos 
de Licitação em Português, disponível para download no Portal da Transparência do Município 
de João Pessoa, no link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5979.

8. As propostas deverão ser enviada para o email celuep@joaopessoa.pb.gov.br. A data 
limite para envio das Propostas é no dia 28/01/2022, às 23:59hs (horário de Brasília). No dia 
31/01/2022 às 10:00h, será realizada a reunião de abertura das Propostas por VIDEOCONFE-
RÊNCIA, que será transmitida ao vivo através da Plataforma Youtube.com, e disponibilizada para 
acompanhamento dos interessados no Canal Oficial do Programa João Pessoa Sustentável, link: 
https://www.youtube.com/channel/UCX9_5CSCh1WZfYcPo3uzJRQ. Todas as propostas deverão 
estar acompanhadas de uma Garantia de Manutenção da Proposta, conforme estabelece o Edital.

9. O(s) endereço(s) mencionado(s) acima é(são): Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 
2051, Bairro dos Ipês, Salas 2301 B a 2306 B, do Duo Corporate Towers, CEP.: 58.028-873, João 
Pessoa – Paraíba, no horário de 09:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs .

João Pessoa, 21 de dezembro de 2021.
Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros

Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33002/2021

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Concorrência nº 
33002/2021, em regime de execução de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, com tipo de licita-
ção MENOR PREÇO GLOBAL, no dia 31/01/2022, às 10:00 horas, tendo como objeto obra civil 
pública de Execução de infraestrutura, urbanismo e equipamentos comunitários na Comunidade 
Saturnino de Brito, na cidade de João Pessoa/PB. O Edital e seus anexos estarão à disposição 
dos interessados, a partir do dia 23/12/2021, no Portal da Transparência da Prefeitura de João 
Pessoa e de forma suplementar na sala de reunião da Comissão Especial de Licitação, localizada 
na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, no horário 
das 08:00 às 12:00h e das 13:00 as 17:00h, onde poderá ser adquirido mediante a apresentação 
de um CD/DVD ou pendrive. Qualquer informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 21 de dezembro de 2021.
Eduardo Henrique Marinho Alves
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO

PROCESSO Nº 14.056/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.002/2021

CHAVE CGM: ZAT1-2CWH-B2U3-E18H 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES 

MEDICINAIS COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA 
ATENDER SAMU, UPA’S E REDE HOSPITALAR.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sr.ª. Franciny do 
Nascimento Leal, nomeada pela Portaria nº. 043/2021 vem por meio deste, tornar público o adiamento 
da sessão, que estava prevista para o dia 22/12/2021, às 09h00, com data a ser designada poste-
riormente, considerando pedidos de impugnação de empresas interessadas no certame sofrendo 
alterações no edital e seus anexos. O aviso de adiamento 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 
Comissão de Licitação nos HORÁRIOS das 08h às 12h e das 13h às 17h, no Fone: 83. 3214-7937 
ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 21 de Dezembro de 2021. 
Franciny do Nascimento Leal 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 16.574/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.061/2021
CHAVE CGM: 8JJ5-1Q3E-4STT-X2GY
DATA DE ABERTURA: 05/01/2021 – ÀS: 10:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E ADEQUAÇÃO DO 

CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO JAGUARIBE.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Sr. Everaldo 

Francisco da Silva Junior torna público, para conhecimento dos interessados, que fará lici-tação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com o Pregoeiro 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 posterio-res.

João Pessoa, 20 de Dezembro de 2021.
EVERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA          
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.025/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/077696

CHAVE CGM: 5EY9-PCK1-T4JT-4H6B
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de implantação 

de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em diversos bairros, na cidade de João Pessoa/
PB (Bairro Mumbaba: Rua Cidade de Santa Inês, Rua Cidade de Marizópolis / Bairro Cidade Uni-
versitária: Rua João Batista de Carvalho Moura / Bairro Mangabeira VI: Rua Filomena Trigueiro e 
Rua Cel. Pedro Gonzaga de Lima).

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, comunica aos interessados 
que fica determinado que a reunião para a abertura do envelope contendo a Propostas Comercial, 
dar-se-á no dia 23 de dezembro de 2021, impreterivelmente às 9h, no mesmo local indicado no 
Preâmbulo do Edital.  

Informamos que a presença do representante legal é de fundamental importância para a con-
tinuidade dos fatos.

João Pessoa, 21 de dezembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE ADESÃO 
À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09006/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021/116477
ÓRGÃO GERENCIADOR: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 

DIRETORIA DE ADMNISTRAÇÃO – COORDENAÇÃO GERAL DE MERCADO, QUALIDADE E 
COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.001405/2021-14
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) ÔNIBUS ESCOLARES SENDO 05 (CINCO) URBANO E 

05 (CINCO) RURAL, PARA ATENDIMENTO DE LOCOMOÇÃO DOS ESTUDANTES PARA AS 
ESCOLAS DE ENSINO PÚBLICO, CONFORME AS NECESSIDADES DAS REDES PÚBLICAS 
DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – SEDEC.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que lhes 
foram conferidas, em conformidade com o que o processo administrativo epígrafe, nos termos da 
ORIENTAÇÃO NORMATIVA – CGM Nº 010, DE 06 DE MAIO DE 2021.

EMPRESA: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 06.020.318/0001-10
END.: RUA VOLKSWAGEN, 291 8º ANDAR, JABAQUARA – SÃO PAULO – SP CEP: 04344-901 

ITEM UNID. PRODUTO / DIS-
CRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL MARCA

1 Unid.

Ô n i b u s  R u r a l 
Escolar  -  ORE 
3:  ôn ibus com 
comprimento total 
máximo de 11.000 
mm, capacidade 
de carga útil líqui-
da de no mínimo 
4.000 kg, com ca-
pacidade mínima 
de 59 (cinquenta e 
nove) estudantes 
sentados, mais o 
condutor, e deve 
s e r  e q u i p a d o 
com dispositivo 
para transposi-
ção de fronteira, 
do tipo poltrona 
m ó v e l  ( D P M ) , 
para embarque e 
desembarque de 
estudante com de-
ficiência, ou com 
mobilidade redu-
zida, que permita 
realizar o desloca-
mento de uma, ou 
mais poltronas, do 
salão de passagei-
ros, do exterior do 
veículo, ao nível 
do piso interno.

05

R$ 317.900,00 
(quatrocentos 
e um mil seis-
centos e se-
tenta e nove 
reais).

R$ 1.589.500,00
( u m  m i l h ã o 
quinhentos e 
oitenta e nove 
mil e quinhentos 
reais).

VOLKWAGEN

EMPRESA: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDALTDA
CNPJ: 59.104.273/0001-29
END.: Alfred Jurzykowski, 562 - CIP - B0541Q - Bairro Vila Pauliceia, CEP 09.680-100, no 

Município de São Bernardo do Campo – SP

ITEM UNID. PRODUTO / DISCRI-
MINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL MARCA

2 Unid.

Ônibus Urbano Es-
colar Acessível Piso 
Alto – ONUREA PISO 
ALTO: ônibus com 
comprimento total 
máximo de 7.000 
mm, capacidade de 
carga útil líquida de 
no mínimo 1.500 
kg,  compor tando 
transportar, mínimo, 
de 23 (vinte e três) 
passageiros adultos 
sentados ou 29 (vinte 
e nove) estudantes 
sentados, mais o 
motorista, e deve ser 
equipado com dispo-
sitivo para transposi-
ção de fronteira, do 
tipo poltrona móvel 
(DPM), para embar-
que e desembarque 
de estudante com 
deficiência, ou com 
mobilidade reduzida, 
que permita realizar 
o deslocamento de 
uma, ou mais pol-
tronas, do salão de 
passageiros, do ex-
terior do veículo, ao 
nível do piso interno.

05

R$250.300,00 
(duzentos e 

cinquenta mil 
e trezentos 

reais)

R$ 1.296.500,00 
(um milhão du-
zentos e noven-
ta e seis mil e 
quinhentos reais

Valor total R$ 2.886.000,00 (dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil reais)

João Pessoa, 21 de dezembro de 2021.
Maria América de Assis de Castro
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 100707/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.039/2021
DATA DE ABERTURA: 06/01/2022 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍ-

MICOS DE LAVANDERIA PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
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 licitação 
914821, 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 Funda-
mentação 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: WOEF-P2J3-BJJO-F3GW

João Pessoa, 21 de Dezembro de 2021. 
Karla Renata Marinho Alves

Pregoeira CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 101694/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.041/2021
DATA DE ABERTURA: 06/01/2022 – ÀS: 13:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 

– ACESSÓRIO PARA BISTURI PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Karla Renata Marinho Alves, torna 

pú-blico, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo 
Eletrô-nico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
914796, 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 licitaca-oicv@gmail.com Funda-
mentação 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: QELI-ILRL-57BW-7DDK

João Pessoa, 21 de Dezembro de 2021. 
Karla Renata Marinho Alves

Pregoeira CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RESULTADO FASE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2021

##TEX OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA 
A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTP ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA – PB, CON-
FOME PROCESSO NR 09032021–012507. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo 
valor total da contratação: CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - (ENGELPLAN CONSTRUÇÕES 
E LOCAÇÕES) - CNPJ: 08.061.304/0001-70 - Valor: R$ 2.224.809,79. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, no horário das 08h Às 12h dos dias 
úteis. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com.

Lagoa Seca - PB, 21 de Dezembro de 2021
AMANDA SOARES FREIRE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS Nº 156/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021.
Contratante: Prefeitura de Livramento-PB. Contratante: Gamarra Construtora e Locadora Eireli-

-EPP, CNPJ: 26.420.889/0001-50. Objeto: Prestar serviços de engenharia na Pavimentação em 
paralelepípedo de 04 (Quatro) vias urbanas (Rua Helena Barbosa da Silva, Rua Erotildes Maria de 
Brito, Rua Severina Josefa da Conceição, Rua Otacílio Nunes da Nóbrega) todas localizadas na Zona 
Urbana de Livramento-PB. Valor total: R$ 300.043,84 (Trezentos mil, quarenta e três reais, oitenta 
e quatro centavos). Vigência para execução dos serviços: Será de 04 (Quatro) meses, contados a 
partir da assinatura do contrato e da ordem de serviços. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. 
Fonte de recurso: Governo Federal (Ministério do Desenvolvimento Regional), Contrato de repasse 
Nº 896130/2019/MDR/CAIXA, e recursos próprios previsto no orçamento vigente do município de 
Livramento-PB. Dotação: QDD/2021. Partes ass.: Ernandes Barboza Nóbrega (Pela contratante) e 
Sr. Françui Ramalho da Silva Filho (Pela contratada). Notificação: No prazo de 8 (Oito) dias úteis, 
contado a partir do 1º dia útil desta publicação, para a contratada prestar garantia correspondente 
a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com Art. 56 da Lei 8.666/93, 
e a clausula decima quinta do edital (Garantia de execução contratual).

Livramento/PB, 20 de dezembro de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 157/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021.
Contratante: Prefeitura de Livramento-PB. Contratante: Torre Construção e Consultoria em 

Engenharia Eireli-EPP, CNPJ: 29.050.310/0001-00. Objeto: Prestar serviços de engenharia na 
Construção de 01 (Uma) Passagem Molhada para adequação de estrada vicinal (Lado esquerdo 
de 30,08m, Centro de 22,25m, Lado direito de 25,52m), localizada no Sítio Arius de Livramento-PB. 
Valor total: R$ 191.449,31 (Cento e noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais, trinta e 
um centavos). Vigência para execução dos serviços: Será de 04 (Quatro) meses, contados a partir 
da assinatura do contrato e da ordem de serviços. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. 
Fonte de recurso: Governo Federal (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Contrato 
de repasse Nº 896131/2019/MAPA/CAIXA, e recursos próprios previsto no orçamento vigente do 
município de Livramento-PB. Dotação: QDD/2021. Partes ass.: Ernandes Barboza Nóbrega (Pela 
contratante) e Sr. Damião Epaminondas Tavares Bezerra (Pela contratada). Notificação: No prazo 
de 8 (Oito) dias úteis, contado a partir do 1º dia útil desta publicação, para a contratada prestar 
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade 
com Art. 56 da Lei 8.666/93, e a clausula decima quinta do edital (Garantia de execução contratual).

Livramento/PB, 20 de dezembro de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 158/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021.
Contratante: Prefeitura de Livramento-PB. Contratante: Ventura & Leite Serviços de Engenharia 

Ltda-EPP, CNPJ: 37.261.300/0001-34. Objeto: Prestar serviços de engenharia na Pavimentação 
em paralelepípedo de 03 (Três) vias urbanas (Rua José Estevão Maranhão - Estaca 0 a 8+10m, 
Rua José Estevão Maranhão - Estaca 8+10m a 16+2,76m, Rua José Estevão Maranhão - Estaca 
16+2,76m a 18+11,69m) todas localizadas na Zona Urbana de Livramento-PB. Valor total: R$ 
204.362,87 (Duzentos e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais, oitenta e sete centavos). 
Vigência para execução dos serviços: Será de 03 (Três) meses, contados a partir da assinatura 
do contrato e da ordem de serviços. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Fonte de recurso: 
Governo Federal (Ministério do Desenvolvimento Regional), Contrato de repasse Nº 889431/2019/
MDR/CAIXA, e recursos próprios previsto no orçamento vigente do município de Livramento-PB. 
Dotação: QDD/2021. Partes ass.: Ernandes Barboza Nóbrega (Pela contratante) e Sr. José Josemar 
Ventura (Pela contratada). Notificação: No prazo de 8 (Oito) dias úteis, contado a partir do 1º dia útil 
desta publicação, para a contratada prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre 
o valor da contratação, em conformidade com Art. 56 da Lei 8.666/93, e a clausula decima quinta 
do edital (Garantia de execução contratual).

Livramento/PB, 20 de dezembro de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
GABINETE DO PREFEITO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00050/2021
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de um trator agrícola e uma grade com discos, 
com o objetivo de atender as necessidades do município de Nazarezinho-PB 

VENCEDORES:
AGROVALE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI- CNPJ: 22.865.897/0001-59 com o valor de R$ 

218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais); RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI 
– CNPJ: 05.043.720/0001-58 com o valor de R$ 41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais). 
Perfazendo o valor global de R$ 259.400,00 (duzentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos reais).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 10.520/2002, em consequência, ficam convocados os licitantes vencedores para a assinatura 
do termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma 
legal, sob penalidades da lei.

Nazarezinho, 21 de setembro de 2021.
MARCELO BATISTA VALE

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: QUARTO Termo de Aditivo ao Contrato nº 00099/2020, em 17.07.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa RONALDO PAIVA NUNES- ME - 

CNPJ Nº 35.588.417/0001-00.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de instrumentos musicais para o município de pedra branca-

-PB, atendendo ao convenio FUNARTE nº 027/2019 -plataforma +brasil Nº887165/2019.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 21 de dezembro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00047/2021, em 09.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa MARIA DE FATIMA LOPES DE 

OLIVEIRA EIRELI – ME - CNPJ nº 27.428.247/0001-60.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa ou profissionais para prestar serviços de 

assessoria e consultoria técnica junto a Secretaria de Saúde e demais Secretarias, de acordo com 
as suas necessidades para atender as necessidades, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-
-PB, ITEM 01

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 21 de dezembro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00052/2021, em 09.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a DUO IMAGEM PROJETO E PLANEJAMENTO 

ME – CNPJ nº 36.413.506/0001-70
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa ou profissionais para prestar serviços de 

assessoria e consultoria técnica junto a Secretaria de Saúde e demais Secretarias, de acordo com 
as suas necessidades para atender as necessidades, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-
-PB, ITEM 09 e 10.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 21 de dezembro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00002/2021, em 09.01.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL 

DE ADVOCACIA - CNPJ nº 23.495.108/0001-06.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação dos serviços de advocacia junto ao Fundo Municipal de 

Saude, consultoria juridica junto aos orgão de controle bem como consultoria e assessoria juridica 
junto a comisão permanente de licitação de Pedra Branca – PB.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 21 de dezembro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: QUARTO Termo de Aditivo ao Contrato nº 00066/2020, em 04.05.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa JOSÉ CAMPOS DE LACERDA 

JUNIOR ME – CNPJ nº 28.474.715/0001-03.
OBJETO CONTRATUAL: Locação de um veículo, tipo pick up cabine dupla, emplacado, revisa-

do, em bom estado de conservação para ficar a disposição do Gabinete do Prefeito na Prefeitura 
Municipal de Pedra Branca-PB.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 21 de dezembro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00057/2021
Vencedora: AGACY GOMES CHAGAS 72667338472 - MEI – CNPJ 33.456.069/0001-83, com 

o valor global de R$ 244.250,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e duzentos e cinquenta reais). 
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestar os serviços de 

serralharia destinados a todas as secretarias do Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei. Será enca-

minhado para autoridade competente lavrar a Homologação.  
Piancó-PB, 20 de Dezembro de 2021

André Alexandre do Nascimento
Pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00060/2021
Vencedoras: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI – CNPJ 20.795.155/0001-79, com o valor global 

de R$ 14.414,20 (quatorze mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte centavos), IRMAOS MIGUEL 
LTDA – CNPJ 02.261.838/0001-64, com o valor global de R$ 2.293.699,10 (dois milhões, duzentos 
e noventa e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e dez centavos), MM DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI – CNPJ 11.089.351/0001-37, com o valor global 
de R$ 93.840,00 (noventa e três mil e oitocentos e quarenta reais). 

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de construção para atender as necessi-
dades de todas as secretarias do Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.

Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei. Será enca-
minhado para autoridade competente lavrar a Homologação.  

Piancó-PB, 20 de Dezembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00057/2021
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para prestar os serviços de 

serralharia destinados a todas as secretarias do Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Vencedoras: AGACY GOMES CHAGAS 72667338472 - MEI – CNPJ 33.456.069/0001-83, com 

o valor global de R$ 244.250,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e duzentos e cinquenta reais).
Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 

assinar termo contratual.  
Piancó-PB, 21 de Dezembro de 2021.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00056/2021
Objeto: Registro de preços para locação de um veículo tipo VAN para transporte de pessoas 

que necessitam de realizar tratamento fora domicilio (TFD) do Municipal de Piancó-PB, durante 
o exercício de 2022.

Vencedoras: MARIA LIANI LEONARDO - ME – CNPJ 17.690.649/0001-84, com o valor global 
de R$ 89.664,00 (oitenta e nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais centavos).

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 21 de Dezembro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00061/2021
 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 00061/2021, tipo 
menor preço por item, a partir das 08:01horas (horário de Brasília-DF) do dia  06/12/2021, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  ao contratação de serviços de locação 
de um veículo para secretaria de saúde da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 
2022. O Edital e anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pian-
co.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 20 de Dezembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00062/2021
 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 00062/2021, tipo 
menor preço por item, a partir das 09:01horas (horário de Brasília-DF) do dia  06/12/2021, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  ao locação de  ônibus destinados ao 
transporte dos estudantes de ensino superior e técnicos, matriculados em instituições de ensino da 
cidade de Patos-PB, durante o exercício de 2022. 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, 20 de Dezembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00063/2021
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 00063/2021, 
tipo menor preço por item, a partir das 10:31horas (horário de Brasília-DF) do dia  06/12/2021, 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  ao Contratação de empresa 
especializada para prestar os serviços de funerária para a população carente do município de 
Piancó-PB, durante o exercício de 2022. 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, 20 de Dezembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00064/2021
 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 00064/2021, 
tipo menor preço por item, a partir das 13:31horas (horário de Brasília-DF) do dia  06/12/2021, 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  ao Contratação de empresa 
especializada para fornecimento de equipamentos de informática para atender as necessidades de 
todas as secretarias do Município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022. 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, 20 de Dezembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2021
 Objeto: Registro de preços para a contratação dos serviços de locação de veículos destinados 

a Secretaria de Infra – Estrutura do município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
 Empresa vencedora: SFS SERVICOS E LOCAÇÔES LTDA 
Prazo de validade: 12 meses, contados da publicação do extrato da Ata.

Item OBJETO MARCA/
MODELO UND QUANT. PÇ. UNIT. VALOR TOTAL

01

VEÍCULO TIPO 
UTILITÁRIO, 
MOTOR 1.4, 

CÂMBIO MANUAL, 
DUAS PORTAS, 
CAÇAMBA COM 
LONA OU NÃO, 

EMPLACAMENTO 
RENOVADO, 

PINTURA 
CONSERVADA, 
VEÍCULO EM 

BOM ESTADO, 
COMBUSTÍVEL  
FLEX, EM BOM 

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO, 

ANO A PARTIR DE 
2021. PARA FICAR 
À DISPOSIÇÃO DA 
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA, 
EM TEMPO 

INTEGRAL SEM 
MOTORISTA.

FIAT STRADA 
ENDURANCE
CS 1.4

MES 12 2.888,00 34.656,00

02

VEÍCULO TIPO 
UTILITÁRIO, 
MOTOR 1.4, 

CÂMBIO MANUAL, 
DUAS PORTAS, 
CAÇAMBA COM 
LONA OU NÃO, 

EMPLACAMENTO 
RENOVADO, 

PINTURA 
CONSERVADA, 
VEÍCULO EM 

BOM ESTADO, 
COMBUSTÍVEL 
FLEX, EM BOM 

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO, 

ANO A PARTIR DE 
2021. PARA FICAR 
À DISPOSIÇÃO DA 
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA, 
POR TEMPO 

INTEGRAL SEM 
DESPESA COM 

MOTORISTA.

FIAT STRADA 
ENDURANCE
CS 1.4

MES 12 2.888,00 34.656,00

03

VEÍCULO TIPO 
UTILITÁRIO, 
MOTOR 1.4,

CÂMBIO MANUAL, 
DUAS PORTAS, 
CAÇAMBA COM 
LONA OU NÃO, 

EMPLACAMENTO 
RENOVADO, 

PINTURA 
CONSERVADA, 
VEÍCULO EM 

BOM ESTADO, 
COMBUSTÍVEL 
FLEX, EM BOM 

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO, 

ANO A PARTIR DE 
2021. PARA FICAR 
À DISPOSIÇÃO DA 
SECRETARIA DE 

AGRICULTURA, EM 
TEMPO INTEGRAL 

SEM
MOTORISTA

FIAT STRADA 
ENDURANCE
CS 1.4

MES 12 2.888,00 34.656,00

TOTAL R$ 103.968,00

Piancó-PB 17 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araujo Pereira

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DE DECISÃO PELA RESCISÃO CONTRATUAL

E IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM O MUNICÍPIO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CNPJ de nº 09.148.727/0001-95
CONTRATADO: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - ME – CNPJ 

nº 34.277.779/0001-09
DECISÃO: Fica RESCINDIDO o Contrato nº 01.00047/2021 e IMPEDIDA a empresa J A L SILVA 

COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - ME de licitar e contratar com este município 
de Piancó – PB pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do Art. 7º da Lei 10.520 (Lei do Pregão). 
O prazo de 05 (cinco) dias, consoante Item 7.3, da cláusula sétima SANÇÕES, será concedido a 
empresa para apresentação de recurso a contar da data da publicação dessa decisão.

Piancó-PB, 21 de dezembro de 2021. 
Joao Serafim Lemos

Setor de Gestão de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: MEDCOM EIRELI cadastrada CNPJ Nº 22.635.177/0001-05
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos para compor a farmácia básica 

e atender demais necessidades da Secretaria de Saúde do município de Piancó-PB, durante o 
exercício de 2022.

Valor global: R$ 39.680,00 (trinta e nove mil e seiscentos e oitenta reais).
Piancó-PB, 17 de Dezembro de 2021

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: SFS SERVICOS E LOCACOES LTDA, cadastrada no CNPJ Nº 30.078.584/0001-89
Objeto: Registro de preços para a contratação dos serviços de locação de veículos destinados 

a Secretaria de Infra – Estrutura do município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022.
Valor global: R$103.968,00 (cento e três mil e novecentos e sessenta e oito reais).

Piancó-PB, 17 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito
s

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE CONTABILIDADE PUBLI-
CA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade nº IN00004/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a 
execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT 
Nº 00006/2021 - Clair & Leitao Contabilidade Publica Ltda - ME - CNPJ: 10.571.183/0001-59 - 1º 
Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 20.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SETOR DE COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES NO MERCADO 
PÚBLICO DO MUNICIPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. 
ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefei-
tura Municipal de Remígio e: CT Nº 00048/2020 - Sena Construções Eireli - CNPJ: 22.759.235/0001-
02 - 5º Aditivo - acréscimo de R$ 4.576,76. ASSINATURA: 20.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00011/2021
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 DP00011/2021, 
que objetiva: Aquisição de material de construção e estrutura metálica para construção, reforma, 
recuperação e conservação das unidades escolares e quadras poliesportivas deste município; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ACO CAMPINA COMER-
CIAL LTDA - R$ 109.843,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 20 de Dezembro de 2021
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de material de construção e estrutura metálica para construção, reforma, 
recuperação e conservação das unidades escolares e quadras poliesportivas deste município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00011/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.060–SEC. DE EDUCAÇÃO 02060.12.361.2005.2008 
– ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% 02.070–SEC. DE CULTURA, 
TURISMO, ESPORTE E LAZER 02070.13.392.2011.2015 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
C/CULTURA, FEST. E LAZER ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00061/2021 - 20.12.21 - ACO CAMPINA 
COMERCIAL LTDA - R$ 109.843,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 05 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes diversos, destinados a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: 
www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 21 de Dezembro de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 13:00 horas do dia 05 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de águas minerais diversas e gás liquefeito 
de petróleo (GLP), em botijões de 13 kg, conforme solicitação periódica, destinado a esta Prefeitura. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 025/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 21 de Dezembro de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRÁFOS 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA 
RITA/PB.

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 2017; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal 
n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

 R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 068/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRÁFOS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB, com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 27.705.997/0001-31
Valor R$: 64.788,00

Santa Rita - PB, 21 de dezembro de 2021.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2021
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, SCANNER E FRAGMENTADORAS PARA ATENDER A DEMAN-

DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que o pregão eletrônico em epigrafe foi 

anulado, em razão do não cadastramento junto ao Tribunal de Contas do Estado. Comunica ainda, 
que em breve será publicado novo pregão, nos termos do Art. 21 da Lei 8.666/1993.

Santa Rita - PB, 21 de dezembro de 2021
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE CONSERVA-

ÇÃO DE VACINAS/MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE SANTA RITA/PB.

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 2017; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal 
n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 062/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VA-
CINAS/MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA 
RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
CNPJ: 81.618.753/0001-67
Valor R$: 76.500,00

Santa Rita - PB, 21 de dezembro de 2021.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.00148/2021
TOMADA DE PREÇOS nº 009/2021

OBJETIVO: Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia para execução 
dos serviços de obras para REFORMA E AMPLIAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA 
DE BRITO no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB, conforme planilha anexo ao edital e 
lei 8666/93.

ABERTURA: 07 de janeiro das 2021 às 09hs:00min. 
INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, no endereço sala da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, 

Nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB. De segunda a sexta das 07:30 às 11:30 hs, site 
do http: http://saojoselt.pb.gov.br/acessoainformacao/licitacoes,http://www.tce.pb.gov.br,Email.
licitacao@saojoselt.pb.gov.br

São José Da Lagoa Tapada-PB, 20 de dezembro de 2021
JOAO JUCELIO SILVA DO VALE

Presidente da CPL/PMSJL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para Aquisição de peças automotivas, por maior desconto, para atender todas as necessidades da 
frota de veículos do Munícipio de São José de Piranhas – PB, às 09:00h, dia 03 de Janeiro de 2022, 
na sala da CPL, Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 008/09.Informações: 07:00 às 13:00h, dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 21 de Dezembro de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para Contratação de serviços para manutenção e retífica na aplicação preventiva e corretiva da 
frota de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB, às 13:30h, dia 
03 de Janeiro de 2022, na sala da CPL, Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São 
José de Piranhas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 008/09.Informações: 07:00 às 13:00h, dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 21 de Dezembro de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Eletrônico nº 00012/2021, para o dia 03 de 

janeiro de 2021 às 13:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: site www.gov.br/compras. 
Motivo: Conveniência administrativa. Informações: Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: 
(083) 3363-1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com

. Solânea - PB, 20 de Dezembro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE ADIAMETO

Pregão Presencial Nº 113/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados,cujo objeto é Contratação de 

empresa especializada na manutenção e instalação de serviços tecnicos de microcomputadores e 
notebooks; manutenção e instalação de sistemas Windows e sistemas de gestão; e na manuten-
ção e suporte técnicos da intranet e de impressoras e outros periféricos de todas Secretarias do 
Município de Sousa para o ano de 2022, que se realizaria em  27 de dezembro do corrente, foca 
adiada para dia 04 de janeiro de 2022 as 8:30 horas.Interessados poderão baixar o edital no portal 
da transparência em http://www.sousa.pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário de expediente 
das 08:00 às 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado com taxa de R$ 10 (dez) 
reais pela reprodução impressa deste edital, através de boleto emitido no setor de tributos. O valor 
cobrado é unicamente empregado à reprodução do mesmo.

Sousa, 21 de dezembro de 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0114/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que por motivos de alteração 

nos quantitativos da proposta, a sessão pública será remarcada, outrora marcado para o dia 29 
de dezembro de 2021. Objeto: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene, com a 
finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Sousa – (Secretarias, Órgãos, 
Fundações). Abertura das propostas passara a ser dia 11 de janeiro de 2022 às 08h30 (horário de 
Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o 
texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br e www.sousa.pb.gov.br 
(1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 21 de dezembro de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 13/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais van-

tajosa será a de menor preço global, para Construção do Centro de Atenção Psicossocial – (CAPS 
I), no Município de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 25 DE JANEIRO DE 2021 AS 10H00MIN HORAS 
LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Rua Cel. José 

Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital na 

sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis no 
endereço supracitado, através do e-mail cplsousa2017@yahoo.com, ou pelos sites: sousa.pb.gov.
br portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views

tce.pb.gov.br https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
SOUSA, 21 de Dezembro de 2021.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  PE 032/2021
PARA REGITRO DE PREÇOS
PROCESSO N° 12.421 / 201; 55000.003327.2021-68
REGISTRO NA CGE Nº 21/02479-2
DATA : 11/01/2022
HORÁRIO: 09:00 horas 
(HORÀRIO DE BRASÍLIA)
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, 

comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS,  no dia 11 de janeiro de 2022, a partir das 09:00 horas, para AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PRÓ-REITORIA DE INFRAES-
TRUTURA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB. CONFORME ESPECIFICAÇÃO 
CONSTANTE NO ANEXO I DESTE EDITAL.

.O edital completo está disponível no site: www.licitacoes-e.com.br
Informações: C. P. L. - (83)  3315-3348 ou 3315-3412 .

Campina Grande 21 de dezembro de 2021.
Alberto Jorge Oliveira Simões

Pregoeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33/2021    
Registro CGE Nº 21-02017-2

COMUNICADO
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 ao(s) participante(s) da CONCORRÊNCIA Nº 33/2021 (Obras de Implantação e Pavimentação 
da Rodovia PB-082, Sub Trecho: Salgado de São Félix/Acauã, com 19,76 km), que transcorreu 
o prazo sem recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento que 
habilitou a Empresa: LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI e acata, embasado no Parecer  
Jurídico Nº 588/2021, a desistência de participação na licitação feito através do Processo DER-
-PRC-2021/02428 do dia 14/12/2021, pela empresa MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES 
LTDA. Para prosseguimento do certame,marca  reunião de abertura da(s) Proposta(s) de Preços 
para o dia 23/12/2021  às 10: 00 horas.

João Pessoa, 21 de dezembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2021/00652
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021

DATA DE ABERTURA: 06/01/2022 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 06/01/2022 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 21-02504-5
LICITAÇÃO BB Nº 914981
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFOS E CARDIOVERSORES PARA A SECRE-

TARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 055/2021/GS/SES, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará a licitação a cima, na modalidade Pregão do tipo Eletrô-
nico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. 
Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos portais www.
licitacoes-e.com.br, www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecom-
pras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 10.024/2019, 
Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 
160 – REC TRANSFERIDOS PELO FUNDO NAC DE SAUDE. Consultas com a Pregoeira e a sua 
Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 
ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 21 de dezembro de 2021.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª Chamada
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2021
PROCESSO Nº 19.000.032346.2021 

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEOS 
LUBRIFICANTES (NÃO REMANUFATURADO) DE BOA QUALIDADE COM REGISTROS NA ANP, 
destinado ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER, 
conforme edital e anexos. 

DATA E HORÁRIO: 11/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 991452021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi DESERTA, 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, da Lei nº 14.217, de 
2021 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada da 
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: gelic07@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 21-01683-8
João Pessoa, 20 de dezembro 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 151/2021
PROCESSO Nº 19.000.000682.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE 
AR (COM INSTALAÇÃO), destinado a DIVERSOS ÓRGÃOS, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 07/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 901512021
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 21-01846-1
João Pessoa, 21 de dezembro 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 218/2021
PROCESSO Nº 32.901.900003.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE TRITURADOR PARA GRÃOS, MISTURADOR PARA 
FABRICAÇÃO DE RAÇÃO E COLHEITADEIRA DE FORRAGEM, destinado à SECRETARIA DE 
ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA - SEDAP, conforme edital 
e anexos.

DATA E HORÁRIO: 12/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - 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: gelic08@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 21-02485-8  
João Pessoa, 21 de dezembro 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 238/2021
PROCESSO Nº 19.000.014425.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCO-
LAR, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
- SEECT, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 06/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - 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: gelic07@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 21-02501-0  
João Pessoa, 21 de dezembro 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 250/2021
PROCESSO Nº 38.000.008903.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, destinado à POLÍCIA CIVIL 
DO ESTADO DA PARAÍBA, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 13/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - 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: gelic08@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 21-02500-2  
João Pessoa, 21 de dezembro 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 255/2021
PROCESSO Nº 19.000.015124.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COMBATE, CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO), des-
tinado à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, conforme 
edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 12/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - 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 21-02509-6
João Pessoa, 21 de dezembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
CNPJ(MF) No 09.123.027/0001-46

JOÃO PESSOA – PARAÍBA
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, convidamos os Acionistas da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA 

PARAÍBA-CINEP a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação, às 
15:00 horas do dia 30 de dezembro de 2021, na modalidade vídeo conferência, tendo em vista 
a pandemia do Covid-19, conforme dispõe o Dec. Estadual nº 40.122 de 13.03.2020 c/c Decreto 
Legislativo nº 6 de 20.03.2020 bem como, a Resolução de Diretoria CINEP nº 9 de 23.03.2020. 
Quando será tratada: I – Destituição do presidente do Conselho de Administração e II - Outros 
assuntos de interesse social.

João Pessoa, 21 de dezembro de 2021
RÔMULO SOARES POLARI FILHO

Vice-Presidente do Conselho de Administração

Adiamento da Audiência Pública Nº 005/2021
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS comunica aos usuários e demais interessados 

que a AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2021, marcada para o dia 23 de dezembro de 2021, às 09h, 
foi ADIADA para o dia 30 de dezembro de 2021, às 9h.

A Audiência Pública, que tem o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de 
reajuste das tarifas do serviço público de distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, 
será realizada de forma virtual e qualquer interessado poderá participar através do link de acesso 
que será disponibilizado no site da PBGÁS (www.pbgas.com.br).

A DIRETORIA

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2462/2021 em João Pessoa, 13 de dezembro de 
2021 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de Pavimentação asfáltica da Rodovia PB-160, trecho: 
Divisa PB- PE / Barra de São Miguel com extensão de 5,410km. Na (o) RODOVIA PB-160, TRE-
CHO: DIVISA PB-PE / BARRA DE SÃO MIGUEL - UF: PB. Processo: 2021-008908/TEC/LO-3253

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2464/2021 em João Pessoa, 13 de dezembro de 2021 
– Prazo: 365 dias. Para a atividade de Pavimentação asfáltica da Avenida João de Souza Maciel em 
Cajazeiras com extensão de 430,52m em recapeamento e 575,66m em pavimentação. Na (o) AVE-
NIDA JOÃO DE SOUZA MACIEL EM CAJAZEIRAS- UF: PB. Processo: 2021-007760/TEC/LI-8100

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2484/2021 em João Pessoa, 15 de dezembro de 
2021 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de Pavimentação asfáltica da Rodovia PB-160, trecho: 
Boa Vista / Cabaceiras com extensão de 27, 868 km. Na (o) RODOVIA PB-160, TRECHO: BOA 
VISTA / CABACEIRAS - UF: PB. Processo: 2021-003858/TEC/LI-7857

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2488/2021 em João Pessoa, 15 de dezembro de 2021 
– Prazo: 365 dias. Para a atividade de Pavimentação asfáltica da Rodovia PB-103, trecho: Dona 
Inês / Entroncamento PB-073 com extensão de 12 km. Na (o) RODOVIA PB-103, TRECHO: DONA 
INÊS / ENTRONCAMENTO PB-073 - UF: PB. Processo: 2021-008311/TEC/LI-8147
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