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Ensino remoto da Paraíba 
obtém a melhor nota do país
Rede estadual de ensino ganha destaque por ter maior cobertura e menor demora na implementação do EAD. Página 19

Foto: DIvulgação/Botafogo

Desfalque no Belo Esquerdinha fratura a clavícula e 
vai ficar de molho, sem data para voltar ao gramado. Página 21

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

208.742

10.028.644

109.901.391

4.306

243.610

2.430.096
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS

Prefeitura da capital planeja 
retomada da Zona Azul
Edital deverá ser publicado até abril, mas ainda não há 
previsão de data para o retorno das atividades. Página 8

Para evitar “lockdown”, Estado 
deve aumentar fiscalização
Sabatinado no Giro Nordeste de ontem, João Azevêdo 
falou sobre medidas para conter o coronavírus. Página 4
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Foram investidos mais de R$ 10 milhões na construção do Residencial Josemir Costa, que irá beneficiar mais de 500 pessoas com moradia própria em Bayeux. Página 5

Governo entrega apartamentos para 128 famílias

Colunas
Dr. Arnaldo foi um insubmisso, como 

insubmisso também o é o seu filho Flávio 
Tavares, artista plástico cuja obra reflete o 
atual momento político.  Página 10

Sérgio de Castro Pinto

Filmes sobre a Segunda Guerra me 
exigem uma preparação emocional. Não dá 

pra ver a qualquer hora.  Página 11

Amanda K.

‘Reza forte’ Destaque na nova safra musical brasileira, grupo BaianaSystem 
resgata ‘Cantata pra Alagamar’, de Solha e Kaplan, em nova música. Página 9

IBGE abre, hoje, seleção com 
quase 4 mil vagas na Paraíba
Instituto fará contratações temporárias em todos as cidades, 
voltadas à realização do censo demográfico 2021. Página 18

Economia
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Últimas

Paraíba

Esportes

Espanha impõe quarentena 
para os viajantes do Brasil
Medida também afeta quem sai da África do Sul, que terá de 
ficar isolado e não receber visitantes por dez dias. Página 16

Mundo

Governador João Azevêdo 
esteve ontem na inauguração, 
conferindo a qualidade do imóvel
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O que faz ou deveria fazer, no Brasil, um deputado federal? 
Se for ao pé da letra da Constituição, esta categoria de parla-
mentar tem duas atribuições básicas: propor novas leis, alte-
rar ou revogar as que já existem e fiscalizar o cumprimento 
da legislação, tendo como meta precípua, em qualquer uma de 
suas responsabilidades, o bem-estar da população.

Os serviços públicos podem chegar mais rápido aos ci-
dadãos e cidadãs de um estado ou município, por exemplo, 
dependendo da atuação de um deputado federal. Ou seja, o 
desenvolvimento econômico e social do país passa, também, 
pela Câmara dos Deputados. Os avanços e recuos têm relação 
com o comprometimento (ou não) do Parlamento com as cau-
sas populares.

Este espaço é curto para dissertar sobre o papel, ou me-
lhor, a importância fundamental do deputado federal na cons-
trução de uma sociedade com menos desigualdades sociais, 
em outros termos, com uma divisão mais justa das riquezas 
que produz. E se há justiça social, de fato e de direito, evidente 
que há também menos violência e mais solidariedade.

Portanto, que contribuição dá ao Brasil um deputado fede-
ral que ataca as instituições do Estado democrático de direito, 
do qual ele é protagonista, um personagem da maior relevân-
cia, como representante do povo? Que futuro pode dar ao país 
um parlamentar que defende a volta da ditadura militar e inci-
ta o povo a espancar os membros do Judiciário?

Não estaria tal parlamentar no lugar errado? Pela defesa 
intransigente do uso da força, não lhe seria mais apropriado 
o ringue do boxe ou o octógono das artes marciais mistas? 
Ocorre que pessoa de tal índole iria desrespeitar, também, as 
regras dessas modalidades esportivas, descambando para um 
vale-tudo no qual até o juiz terminaria sendo agredido.

Deputado federal que faz apologia da violência, pregando o 
fim do regime republicano e a eliminação física de autoridades 
legitimamente constituídas, não deveriam estar no Parlamen-
to. Há locais apropriados para esses transgressores da ordem, 
e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), acaba de indicar um desses lugares.

Inversão de papel Otinaldo Lourenço acompanha Martinho
 O genial Raimundo Asfora, que foi le-

vado, quando era Vice-Governador do Es-
tado, do governo de Tarcísio Burity, deu ao 
poeta Manoel Filó o mote: “A morte está en-
ganada, eu vou viver depois dela”. Leda ou-
sadia poética, ou se muito se exigir, apenas 
uma metáfora ou fé religiosa... Temos pas-
sado maus tempos, desde 2020, ao enfren-
tarmos uma pandemia que vem ceifando a 
vida de muita gente. Já cansados de chorar, 
o sentimento de perda tem ocupado o es-
paço das nossas afeições. O que fazer? Não 
se pode matar a morte, tampouco tranca-
fiá-la, tão somente evitá-la no tanto que se 
pode, como se estivesse cortando caminho 
de gente ruim. Do que nos resta, sobretudo 
agora, é se vacinar e ser mi-
litante da vacina, e também 
se lavar do contágio.

Há poucos dias, havía-
mos perdido o querido Mar-
tinho Moreira Franco, cro-
nista mestre de nós todos, 
nas páginas do jornalismo 
paraibano. Escritor de um 
diálogo incomparável sobre 
os fatos do dia a dia, os feitos 
do quotidiano; sabiamente intelectual de 
uma ironia à Voltaire. Como também sabia 
fazer desse espírito crítico a melhor análise 
de qualquer problema, ou de qualquer so-
lução. Tarcísio Burity distinguia essa sua 
facilidade no trato com a arte de escrever: 
rápido, simples , belo, com conteúdo e sem 
borrão. Ele esmiuçava o quase nada, fazen-
do com que o pouco se  relacionasse com o 
muito; o muito, com as suas partes, numa 
incrível percepção de ver muito acima da 
míope mediocridade. E agora, a quem tele-
fonar para escutar a voz inconfundível de 
Martinho, amiga, sincera e certeira?

Em pouco espaço de tempo, já escrevia 
crônica sobre a inefável rica vida e modesta 
do amigo José Maranhão, ex-governador da 
Paraíba, que faleceu no mandato de Senador 
da República, quando o exímio historiador 

paraibano, também dileto confrade da APL, 
José Octávio de Arruda Melo, comunica-me 
que seu irmão Otinaldo Lourenço acabava 
de ser vítima da Covid-19. Lá se foi mais um 
amigo, que testemunhou parte da minha 
vida, a nos comentar confidências da cidade. 
A partir de 1972, quando, quase no fim da 
noite, voltava da FAFIG (Guarabira), onde era 
professor e diretor, tínhamos encontro mar-
cado, sob a liderança de Otinaldo, com Dor-
gival Terceiro Neto, então prefeito de João 
Pessoa, Linduarte Noronha e tantos outros 
puxadores de um bom papo, na Rádio Ara-
puan, de onde descíamos para a Churrasca-
ria Bambu, até quando Balduíno Lelis, a pe-
dido de Dorgival, transferiu tal famoso bar 

para dentro da Bica. Fomos 
contra, mas Dorgival não 
nos ouviu. O lugar gozava de 
um silêncio de floresta, mas 
nossas risadas acordavam 
os bichos daquele zoológico, 
principalmente os da Ilha 
dos Macacos, que se situava 
ao lado da churrascaria.

Eram conversas sobre 
fatos, feitos e falsos com 

cheiro de notícia. Quando o assunto ia 
findando, ele saía da República,  transfi-
gurava-se Otinaldo num fiel monarquis-
ta, exaltando a política e o rito da rainha 
da Inglaterra. Por aqui, não faz muito 
tempo, Otinaldo, o grande comunicador 
do radialismo paraibano, depois de ensi-
nar isso na UFPB, pontificava no seu rei-
nado, a sua granja, onde tratava dos seus 
bichos. Orgulhava-se de nos apresentar 
todos, dando à vaca o nome de duquesa, 
à outra de marquesa; ao touro, o de mi-
nistro, e o boi era um lord... Otinaldo se  
deliciava com essas fantasias, entre cos-
tumes monárquicos e tradições. Confiava 
ele mais nesse imaginário do que na nos-
sa razão; e haja risadas. A curta duração 
da vida não consegue desfazer as since-
ras amizades, mesmo depois da morte...

Estrangeirices marianas
Não sei se sou alienígena, ou es-

trangeira, nestas terras de caminhos 
únicos e moldes exclusivos.

Mas é forasteira que me sinto 
em situações diversas do cotidiano 
quando me arremessam na contra-
corrente de modas e imposições. So-
bretudo para o chamado “universo 
feminino” e seu tirânico modelo de 
beleza, juventude, estética perfeita. 
Um universo onde cabem apenas es-
beltos corpos únicos, de idade inde-
finida, rostos lisos e inertes.

A imposição de padrões que este 
“universo feminino” determina vai 
produzindo ondas que, em momen-
tos específicos, convertem-se em 
tsunamis a revolver toda resistência 
que se traduza em dife-
rente forma de ver, pen-
sar e ser. 

Um desses tsunamis 
que a atualidade registra 
é a determinação de so-
brancelhas desenhadas 
que, de repente, se espa-
lha por rostos femininos 
de formatos múltiplos, 
idades variadas, cores di-
versas. E esta produção em série, bem 
ao estilo fordista, lança no mercado de 
nossas convivências as mais bizarras 
“mercadorias” que a menos refina-
da visão consegue delinear e definir 
como um pavoroso “circo dos hor-
rores” apresentado nesse picadeiro 
como falsa ideia de beleza e juventude.

Em momentos, não raros, me sin-
to imersa numa grotesca produção 
de figuras frankensteineanas disfor-
mes e despidas de quaisquer resquí-
cios de singularidade e personalida-

de. São traços, rabiscos, pinceladas 
que borram rostos e imprimem ima-
gens esquisitas de pessoas. São cor-
pos inchados de silicone na tentativa 
de disfarçar rugas, “pneuzinhos”, ce-
lulites e marcas e registros de tem-
pos, histórias, experiências. São tin-
turas e procedimentos que esticam, 
ressecam e empobrecem cabelos que 
necrosam cachos, pixaim, grisalhos, 
descaracterizando humanos que se 
metamorfoseiam em robóticas figu-
ras de traços uniformes e gestos re-
petitivos, unisilábicos, ausentes de 
quaisquer sintomas de humano.

E nestes tempos de estrangei-
rices marianas me associo a Millôr 
Fernandes e finco pé dizendo que 

“Qualquer idiota conse-
gue ser jovem. (...) É pre-
ciso muito talento pra en-
velhecer”. Talento como 
o de Brigitte Bardot que, 
não se deixando ofuscar 
pelos ilusórios holofotes 
da fama e do glamour, 
se permitiu envelhecer 
com a dignidade de hu-
mana pessoa. Dando-nos 

a lição de que seremos sempre seres 
únicos na diversidade e distintos na 
igualdade.

E cantemos no tempo, no ritmo, 
na poesia e na verdade de Caetano 
Veloso em sua “Oração ao Tempo”, 
que também nos ensina a envelhecer 
e a viver fora das regras e padrões 
do único. “Peço-te o prazer legítimo. 
E o movimento preciso. Tempo, tem-
po, tempo, tempo. Quando o tempo 
for propício. Tempo, tempo, tempo, 
tempo”.

 A curta duração da 
vida não consegue 
desfazer as sinceras 

amizades, mesmo depois 
da morte...   

 Dando-nos a lição 
de que seremos sempre 

seres únicos na 
diversidade e distintos 

na igualdade   

Damião Ramos Cavalcanti
damiao.r.c@uol.com.br | Colaborador

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora   
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Estado atinge marca um mês após dar início à campanha de vacinação, aponta boletim da Secretaria de Saúde

Exatamente após um 
mês do início da vacinação 
contra a covid-19 na Paraíba, 
o estado ultrapassou ontem 
a marca de mais de 100 mil 
doses aplicadas. Segundo o 
Programa Nacional de Imuni-
zação do Ministério da Saúde, 
foram aplicadas 102.016 do-
ses até a publicação do bo-
letim diário da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES). 

Do total aplicado, 8.602 
são referentes a aplicação de 
segunda dose. Cabe lembrar 
que o paciente que recebe 
a vacina só está protegido 
contra o desenvolvimento de 
casos graves da doença com 
duas dosagens. Desde o início 
da vacinação no país, a Paraí-
ba recebeu 223.680 doses de 
imunizantes, de tipo Corona-
Vac e AstraZeneca, para vaci-
nar toda a população.

Também ontem, a SES 
confirmou novos 1.331 ca-
sos de contaminação pela 
covid-19 e 18 mortes em de-
corrência do agravamento da 
doença. Com os números, a 
Paraíba acumula 208.742 ca-

sos, sendo 155.907 pacientes 
considerados recuperados e 
4.306 vítimas fatais.

Entre os 1.331 novos ca-
sos, 89 (6,69%) são casos de 
pacientes hospitalizados e 
1.242 (93,31%) são leves, com 
recuperação em residências. 
De acordo com o Centro Esta-
dual de Regulação Hospitalar, 
44 pacientes foram interna-
dos nas últimas 24 horas. São, 
aproximadamente, uma nova 
internação a cada 40 minutos.

Um total de 633.437 tes-
tes para o diagnóstico da co-
vid-19 foram realizados no 
estado, detectando casos em 
todas as 223 cidades e mor-
tes em 205, um montante de 
91,93% municípios. 

Dos 18 falecimentos 
registrados no boletim, 11 
ocorreram no intervalo de 
tempo entre a quarta-feira e 
a quinta-feira. Os demais são 
datados desde 9 de dezembro 
de 2020. Duas mortes aconte-
ceram em hospitais privados 
e os demais em hospitais pú-
blicos. Foram acometidos 11 
mulheres e 7 homens, com 
faixa etária de 42 a 92 anos. 
Cinco não possuíam comorbi-
dades e os demais apresenta-

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

Paraíba ultrapassa 100 mil 
doses de vacinas contra covid

O deputado Moacir Rodrigues 
(PSL), da bancada de oposição, 
retirou-se de todas as comissões 
em que estava inscrito, em pro-
testo ao que chamou de divisão 
desigual na formação dos cole-
giados. Ricardo Barbosa reba-
teu: “O líder da oposição [Cabo 
Gilberto] não nos procurou 
para tratar sobre a formação de 
nenhuma das comissões”.  

Protesto e negação  
Na democracia é assim: pre-
valece a opinião da maioria. E 
com 26 dos 36 deputados em 
sua base, o governo inscreveu 
sua hegemonia nas presidên-
cias das 12 comissões temáticas 
da ALPB, com destaque para 
a Comissão de Constituição e 
Justiça e para a Comissão de 
Orçamento, cujo presidente é 
Branco Mendes (Cidadania).  

Presidente da bancada da maio-
ria na ALPB, Ricardo Barbosa está 
prestigiadíssimo no governo: on-
tem, confirmou-se o que era imi-
nente: assumiu a presidência da 
Comissão de Constituição e Justiça, 
por escolha unânime dos membros 
do colegiado, e também a vice-pre-
sidência da Comissão de Orçamen-
to, “as mais estratégicas”, destacou.   

“as mais estratégicas” 

constituição Prevê Prisão de Parlamentar “em 
flagrante de crime inafiançável”, ressalta freire 

Hegemonia e liderança 

A prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), por determinação do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), continua dividindo opiniões, no tocante à sua legalidade. É ponto pacífico que a ação 
do parlamentar tipifica algum tipo de crime – no mínimo, injúria, calúnia e difamação. Mas, ao que 
se evidencia, a coisa é bem mais grave, podendo ser compreendida como disseminação de ideias 
contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático de Direito. O ministro Alexandre de 

Moraes, que decretou a prisão, entendeu que o caso envolve ‘crime inafiançável’ e ‘flagrante 
delito’, após o deputado fazer xingamentos contra ministros do STF, instigar agressões físicas 
contra eles e até defender a volta do AI-5 dos tempos da ditatura militar.  É nesse ponto que 
se estabelece a controvérsia jurídica: houve flagrante? Existem elementos que caracterizem 
o crime sem fiança? À luz da Constituição, somente em tais condições um parlamentar pode 
ser preso. Por meio do Twitter, o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire (foto), 
rechaçou posicionamento do Novo, segundo o qual a prisão foi ilegal. “O partido Novo ne-
cessita de uma assessoria de leitura da Constituição. O artigo 53, parágrafo 2º, diz expres-
samente que o parlamentar pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. E o STF, por 
unanimidade, assim considerou a prisão. Leiam”. De fato, está lá. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

A Câmara Municipal de João Pessoa retorna às 
atividades na próxima terça-feira, em sessão 
presencial e remota. As reuniões das comis-
sões permanentes também ocorrerão de modo 
híbrido. E ainda como parte dos protocolos de 
enfrentamento à pandemia, haverá restrições à 
entrada das pessoas dentro da sede, que está 
em reformas.  

sessão remota e Presencial: 
cmJP reabrirá na terça-feira 

“resultou em ação concreta” 

“o estilo sereno” 

O projeto ‘Câmara Itinerante’ já está apre-
sentando resultados em João Pessoa, aponta 
Bruno Farias (Cidadania). Após a visita dos 
vereadores às escolas municipais, foram 
identificadas que 47 delas estão em condi-
ções precárias. “Resultou em ação concreta. 
Comunicamos ao prefeito e as 47 unidades 
passarão por uma ampla reforma”.  

De Raniery Paulino, referindo-se à escolha do presi-
dente e dos demais integrantes da direção do MDB 
na Paraíba: “De nossa parte, não tem nenhum aço-
damento. Isso demanda também comunicar aos 
bancos, ao MDB nacional e ao TRE”. Hoje, o vice
-presidente, Roberto Paulino, é quem responde pela 
legenda. “O estilo sereno dele é um balizador para 
esse momento”, afirmou.  
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ram cardiopatia como doença 
de risco mais frequente. 

As vítimas eram resi-
dentes de João Pessoa (6), 
Campina Grande (2), Alagoa 
Grande, Bayeux, Baraúna, 
Nazarezinho, Patos, Pombal, 
Santa Luzia, Santo André, 
Sousa e Sumé. De acordo com 
a SES, outros 68 óbitos estão 
em investigação.

Dos novos casos, 843 se 
concentram em cinco cidades: 
João Pessoa com 449 casos; 
Bayeux com 3.893; Campina 
Grande aparece em seguida 
com 133 novos casos; Patos 
confirmou 55; e Cajazeiras 
encerra a lista com o acrésci-
mo de 33 casos.

Trinta e seis cidades do 
estado concentram casos aci-

ma de mil, são eles: João Pes-
soa (55.111), Campina Gran-
de (18.898), Patos (8.367), 
Guarabira (5.836), Santa Rita 
(5.147), Cabedelo (5.106), 
Sousa (4.714), Cajazeiras 
(4.339), São Bento (4.248), 
Bayeux (3.893), Mamanguape 
(3.181), Pombal (2.161), 
Queimadas (2.110), Montei-
ro (2.067), Ingá (1.921), Ala-

goa Grande (1.913), Catolé 
do Rocha (1.913), Itabaiana 
(1.723), Sapé (1.706), Es-
perança (1.670), Rio Tinto 
(1.659), Sumé (1.549), Pe-
dras de Fogo (1.540), Solâ-
nea (1.450), Mari (1.425), 
Itaporanga (1.375), Conde 
(1.337), Lagoa Seca (1.328), 
Belém (1.319), Caaporã 
(1.277), Itapororoca (1.220), 
Alagoinha (1.219), Brejo do 
Cruz (1.102), São José de Pi-
ranhas (1.096), Cuité (1.011), 
Boqueirão (1.004) e Pitimbu 
(1.000).

Até o momento da pu-
blicação do boletim diário 
da SES, a ocupação total de 
leitos de UTI (adulto, pediá-
trico e obstétrico) em todo 
o estado é de 60% e 54% de 
ocupação nos leitos de en-
fermaria. Os leitos de UTI e 
enfermarias adulto na Região 
Metropolitana de João Pes-
soa chegaram a 74% e 65%, 
respectivamente. Em Cam-
pina Grande estão ocupados 
51% dos leitos de UTI adulto 
e 29% de enfermarias. Já no 
Sertão as taxas são de 80% 
dos leitos de UTI e 67% de 
leitos de enfermarias para 
adultos.

Justiça Federal da Paraíba

Conciliações por WhatsApp atingem quase 70% de acordos
Uma iniciativa simples 

e voltada à importância da 
tecnologia em tempos de 
pandemia. Desde março 
do ano passado, quando 
houve o início do isola-
mento social em virtude 
da Covid-19, o Centro Judi-
ciário de Solução Consen-
sual de Conflitos e Cida-
dania (Cejusc) da Justiça 
Federal na Paraíba (JFFB), 
em João Pessoa, decidiu 
usar o aplicativo WhatsA-
pp para possibilitar a rea-

lização das audiências de 
conciliação. 

Intitulado “Concilia 
Net”, o projeto deu tão cer-
to que continuou mesmo 
após as medidas de fle-
xibilização. Até o último 
mês de janeiro, foram rea-
lizadas 1.257 audiências 
virtuais, sendo 870 termi-
nadas com acordos – um 
total de 69,21% de êxito.

A maioria das ses-
sões está relacionada a 
benefícios de natureza 

previdenciária, como au-
xílio-doença, aposentado-
ria por invalidez e, ainda, 
o benefício de prestação 
continuada (BPC) de am-
paro social, que favorece 
os idosos e pessoas com 
deficiência. 

Além dessas iniciati-
vas, o Cejusc da Justiça Fe-
deral, na Capital, tem im-
plementado novas ações 
de cidadania, possibilitan-
do o ingresso, pelas partes 
interessadas, de Recla-

mações Pré-Processuais 
relacionadas ao Auxílio 
Emergencial do Governo 
Federal, todas de modo re-
moto.

“Por se tratar de tra-
mitação 100% virtual, ti-
vemos possibilidade de 
ampliar a abrangência de 
atuação do Cejusc de João 
Pessoa, beneficiando cida-
dãos em diversos municí-
pios da Paraíba.”, declarou 
a coordenadora do centro 
de conciliação da Capital, 

juíza federal Adriana Nó-
brega. “A iniciativa tem 
sido um sucesso, resultan-
do em um número expres-
sivo de acordos efetiva-
mente consolidados e até 
mesmo em um percentual 
de êxito superior ao de 
2019”, complementou.

Solicitação
Qualquer pessoa in-

teressada na realização 
de uma audiência virtual 
pelo WhatsApp através 

da Justiça Federal, desde 
que o caso concreto atraia 
a competência para aná-
lise do feito e que, via de 
regra, provoque o envolvi-
mento de órgão da União 
como parte interessada 
na demanda, pode fazer a 
solicitação diretamente no 
site da JFPB, bastando cli-
car no banner do “Concilia 
Net” localizado na lateral 
direita da página princi-
pal, onde contém um for-
mulário a ser preenchido.

SES confirmou agravamento da pandemia na Paraíba, com 1.331 novos casos de contaminação pela covid-19

Foto: Roberto Guedes
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“Não dá para relaxar de forma nenhuma”, declarou o governador João Azevêdo em entrevista ao Giro Nordeste

Com o aumento no nú-
mero de novos casos e óbitos 
por covid-19 no Brasil, esta-
dos e municípios buscam me-
didas restritivas para evitar 
a propagação do vírus ainda 
maior e o colapso dos siste-
mas de saúde. O Estado da 
Bahia, por exemplo, instituiu 
o toque de recolher e outras 
medidas restritivas para evi-
tar o avanço da doença. Na 
Paraíba, no entanto, medidas 
mais rígidas não são planeja-
das por ora.

Em entrevista ao Giro 
Nordeste, o governador João 
Azevêdo descartou medidas 
mais rígidas para a Paraíba 
neste momento. Mesmo com 
alta no número de novos ca-
sos e óbitos, o Estado man-
tém a ocupação de leitos de 
UTI e de enfermarias abaixo 
de 70%. Além de nunca ter 
chegado ao pico de ocupa-
ção durante todo o período 
de pandemia. Na tentativa de 
controlar a crescente de ca-
sos, o chefe do Executivo visa 
a implementação de medidas 
fiscalizatórias para o cumpri-
mento de medidas sanitárias 
e de distanciamento social.

“As medidas e decretos 
já publicados determinam 
um conjunto de regras para o 
convívio com a doença, no en-
tanto, estamos reunidos com 
todas as equipes responsáveis 
pelo implemento de medidas 
no sentido de ampliar a fis-
calização e o cumprimento 
das medidas já determinadas. 
Caso isso não ocorra, vamos 
começar a implementar ou-
tras medidas. Não dá para re-

laxar de forma nenhuma, mas 
dá uma margem para agirmos 
dentro do planejamento”, afir-
mou o governador.

Em reunião com o mi-
nistro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, nessa quarta-feira, 
os governadores cobraram do 
chefe da pasta um posiciona-
mento mais rígido a respeito 
da aquisição e distribuição de 
novas doses dos imunizan-
tes contra a covid-19. João 
Azevêdo declarou que caso 
o Governo Federal cumpra 
o cronograma sugerido, até 
maio a população prioritária 
estaria vacinada, na Paraíba.

“Se isso de fato se concre-
tizar, nós teremos até o mês 
de junho para protegermos 
pelo menos 100 milhões de 
pessoas no país. Em maio, na 
Paraíba, chegaríamos a imu-
nização da nossa fase priori-
tária, que envolve 1,3 milhão 
de pessoas”, ressaltou o go-
vernador.

O Ministério da Saúde 
informou, na reunião, que se-
riam distribuídas 12 milhões 
de doses de vacinas em feve-
reiro, 46 milhões em março, 
57 milhões em abril, 46 mi-
lhões em maio e 42 milhões 
em junho, para todos os esta-
dos da federação.

O governador ressaltou 
ainda a importância de existir 
um planejamento consolida-
do entre Governo Federal e 
estados para garantir celeri-
dade no processo de imuni-
zação. “Temos uma estrutura 
montada para o recebimento 
dos lotes e distribuição para 
todos os 223 municípios em 
até 24 horas que está mon-
tado permanentemente, em 
plantão, porque nem sabe-

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

PB vai intensificar fiscalização 
para evitar um “lockdown”

Em celebração ao 
Dia Mundial das Doen-
ças Raras, comemorado 
em 28 de fevereiro, a 
Subcomissão Temporá-
ria sobre Doenças Raras, 
presidida pela senadora 
Mara Gabrilli (PSDB-SP), 
iniciou ontem a Campa-
nha Raros na Pandemia. 
A campanha nas redes 
sociais busca chamar 
atenção para a falta de 
políticas públicas para 
as pessoas com doenças 
raras, segmento direta-
mente atingido com os 
impactos da pandemia. 
De acordo com a Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS), doenças raras são 
aquelas que afetam até 
65 pessoas a cada 100 
mil indivíduos. São cerca 
de 7 mil tipos de doen-
ças raras que acometem 
aproximadamente 13 mi-
lhões de brasileiros.

As doenças raras 
podem causar deficiên-
cias físicas, sensoriais, 
intelectuais e múltiplas, 
baixa imunidade e ne-
cessidade de adaptação 
da nutrição, entre outros 
comprometimentos.   
Aproximadamente 75% 
das doenças raras afe-

tam crianças, 80% delas 
decorrem de fatores ge-
néticos e os outros 20% 
estão distribuídos em 
causas ambientais, infec-
ciosas e imunológicas. 
Mara destacou que parte 
dessas enfermidades já 
contam com tratamento 
específico, mas a maio-
ria dos medicamentos 
não estão disponível no 
Sistema Único de Saúde 
(SUS). A senadora obser-
vou ainda que o diagnós-
tico pode demorar anos, 
já que uma patologia rara 
pode ser confundida com 
outras mais frequentes.

Dificuldades
“Quando se tem uma 

doença rara, a sensação 
é de esquecimento, de 
complexidade, de desa-
fios. Nesta pandemia, as 
dificuldades dessa po-
pulação ficaram ainda 
mais alarmantes. São 
pessoas que, muitas ve-
zes, precisam de outras 
pessoas para serem seus 
braços,  suas pernas, 
seus olhos, seu ponto 
de apoio. Precisam de 
um familiar ou de um 
cuidador profissional 
para se alimentarem, se 
locomoverem, se higie-
nizarem”, argumentou.

Começa campanha para 
o Dia das Doenças Raras

Brasil ultrapassa os 10 milhões de casos 
confirmados de covid-19 e 243.457 mortes

Bolsonaro zera o imposto federal do 
diesel e ameaça presidente da Petrobras

O Brasil ultrapassou on-
tem a marca dos 10 milhões 
de casos confirmados do novo 
coronavírus. Com 51.879 no-
vos registros da doença nas úl-
timas 24 horas, o país chegou a 
10.030.626 casos de covid-19. 
A marca é atingida quase um 

ano após o primeiro relato da 
doença no Brasil, que ocorreu 
em 25 de fevereiro de 2020, 
uma terça-feira de Carnaval. 
Na ocasião, um paciente de 61 
anos que esteve na região da 
Lombardia, Norte da Itália, foi 
diagnosticado com a doença 
no Hospital Albert Einstein, 
em São Paulo.

Segundo dados atualiza-
dos ontem pelo Ministério da 
Saúde, de anteontem para on-
tem, o Brasil registrou 1.367 
novas mortes pela covid-19, 
totalizando 243.457.

O Sudeste é a região do 
país com maior número de 
casos e mortes, 3.652.362 e 
112.605, respectivamente. O 

Nordeste contabiliza 2.361.298 
casos de covid-19 e 54.302 
óbitos. Em seguida, o Sul com 
1.826.239 registros da doen-
ça e 29.445 mortes. O Norte 
contabiliza 1.115.704 noti-
ficações e 25.552 óbitos. O 
Centro-Oeste tem 1.075.023 
casos do novo coronavírus e 
21.553 mortes.

  
Após novo reajuste da 

Petrobras, o presidente Jair 
Bolsonaro anunciou ontem, 
que a partir de 1º de março 
não haverá qualquer impos-
to federal incidindo sobre o 
preço do óleo diesel. Bolso-
naro considerou o reajuste 
anunciado ontem pela Petro-
bras como “fora da curva” e 
“excessivo”. Ele reforçou que 
não pode interferir na esta-
tal, mas ressaltou que “vai ter 
consequência”.

Os impostos federais que 
incidem sobre o diesel são 
PIS, Cofins e Cide. Ontem, a 
Petrobras anunciou o quarto 
reajuste do ano. O óleo diesel 

vai ficar 15,2% mais caro a 
partir de hoje, e a gasolina, 
10,2%.

“A partir de primeiro de 
março também não haverá 
qualquer imposto federal no 
diesel por dois meses”, infor-
mou Bolsonaro em sua live 
semanal ontem. Durante os 
dois meses de isenção de im-
postos federais, Bolsonaro 
afirmou que o governo es-
tudará medidas para buscar 
zerar os tributos federais so-
bre o diesel. “Até para ajudar a 
contrabalançar esse aumento, 
no meu entender, excessivo da 
Petrobras”, disse.

O presidente sugeriu ain-
da, sem entrar em detalhes, 
que “alguma coisa” acontece-
rá na Petrobras nos próximos 
dias. “Eu não posso interferir 
e nem iria interferir (na Pe-

trobras). Se bem que alguma 
coisa vai acontecer na Petro-
bras nos próximos dias, tem 
que mudar alguma coisa, vai 
acontecer”, disse.

A redução do PIS/Cofins 
no óleo diesel anunciada por 
Bolsonaro atende a deman-
da de caminhoneiros, base de 
apoio do presidente que tem 
pressionado o governo por 
conta do aumento do custo do 
combustível. Em ameaça indi-
reta ao presidente da Petro-
bras, Roberto Castello Branco, 
o presidente citou que o co-
mandante da estatal chegou a 
dizer que não tinha “nada a ver 
com os caminhoneiros”.

“Como disse o presiden-
te da Petrobras, a questão 
de poucos dias, né: ‘eu não 
tenho nada a ver com cami-
nhoneiro. Eu aumento o pre-

ço aqui não tenho nada a ver 
com caminhoneiro’. Foi o que 
ele (Castello Branco) falou, o 
presidente da Petrobras. Isso 
vai ter uma consequência, ob-
viamente”, disse Bolsonaro. A 
Petrobras informou que não 
comentará as declarações do 
presidente.

Acompanhando o presi-
dente na transmissão ao vivo, 
o ministro da Infraestrutural, 
Tarcísio de Freitas, afirmou 
que a redução no PIS/Cofins 
por dois meses é uma “me-
dida emergencial” enquanto 
o governo analisa formas de 
“combater a volatilidade do 
preço do diesel”.

Em outra frente, o go-
verno enviou um projeto ao 
Congresso para que o ICMS, 
imposto estadual, tenha va-
lor fixo.

Agência EstadoAgência Senado

João Azevêdo ressaltou a importância de um planejamento entre Governo Federal e estados para garantir celeridade na imunização

mos os dias em que as vacinas 
chegarão. Então é isso que a 
gente busca com o Ministé-
rio, permitir que façamos um 
planejamento mais adequado 
e planejamento se faz com da-
tas e quantidade de vacinas”, 
afirmou o chefe do Executivo.

Os governadores do 
Brasil e, especificamente, do 
Nordeste, brigam para ad-
quirir vacinas sem intermé-
dio do Governo Federal e a 
busca pela compra de novos 
fornecedores. Na live, João 
Azevêdo afirmou que o Con-
sórcio Nordeste já trabalha 
para adquirir vacinas que se-
rão implementadas ao Plano 
Nacional de Imunização.

Comunicadores de to-
dos os estados nordestinos 
entrevistaram o governador 
da Paraíba. Entre os demais 
temas mencionados, estão as 
lutas políticas no Brasil atual. 
Sobre os reajustes nos valores 
de combustíveis, João Azevê-
do afirmou que vê a transfe-
rência de responsabilidade 
do Governo Federal para os 
estados com preocupação.

“A transferência de res-
ponsabilidade de um proble-
ma que não foi causado pelos 

Se isso de fato se 
concretizar, nós teremos até 

junho para protegermos 
pelo menos 100 milhões de 
pessoas no país. Em maio, 
na Paraíba, chegaríamos a 
imunização da nossa fase 

prioritária

governadores já seria um fato 
perigoso para a relação que 
precisamos ter, que é uma re-
lação republicana. Segundo, 
a lógica da cobrança do ICMS 
existe há muitos anos no país. 
Entretanto, nunca houve, nos 
últimos 10 anos, a triplicação 
no preço final da bomba an-
tes do governo que está hoje 
adotando um critério, esse é 
o problema, de amarração de 
preço associado ao mercado 
internacional. Se a cada subi-
da do dólar, você aumentar o 
combustível e zerar o ICMS, 
não vai levar um ano para que 
o combustível esteja no preço 
que está hoje. O ICMS é muito 
significativo para os estados e 
muitos não podem abrir mão. 
Não é transferindo a responsa-
bilidade que vamos encontrar 
a saída. A saída se faz através 
da reforma tributária levando 
em consideração os interesses 
da população”, destacou.

João Azevêdo falou tam-
bém sobre a unidade para a 
disputa política de 2022 para 

a presidência. “Precisamos 
apresentar um projeto alter-
nativo ao país que não seja 
negacionista, do ódio e que 
esqueça a função maior que 
é a política de inclusão”, de-
clarou. No âmbito estadual, 
para a disputa da reeleição, 
o governador julgou que não 
pensa na eleição enquanto o 
país viver um momento de 
calamidade no enfrentamento 
da doença. “Tenho adotado 
que 2022 ficará para 2022 
porque é terrível discutir isso 
em meio a uma pandemia”, 
salientou o chefe de Estado.

Também foram assun-
tos da entrevista, os temas 
de turismo e ensino, citados 
pelo governador como exem-
plos do planejamento usado 
pela Paraíba para manuten-
ção dos polos turísticos e a 
criação de metodologias de 
ensino remoto. Para avanço 
do turismo, principalmente 
o internacional, para a região 
Nordeste, dialoga-se a imple-
mentação de uma unidade na 

região para divulgar todos os 
pontos turísticos de todos os 
estados. As discussões são 
partícipe das iniciativas do 
Consórcio Nordeste, conjunto 
de governadores do Nordeste. 
Para João Azevêdo, a união 
entre os governadores é um 
fator que representará o cres-
cimento conjunto da região. 

“Não há outra forma 
além da unidade das forças 
políticas da região. Infeliz-
mente durante muitos anos 
essa força política foi usada 
de forma individual em bene-
fício de grupos e famílias que 
se aproveitaram do exercí-
cio dos cargos para benefício 
próprio. Tenho certeza que o 
protagonismo se dará para 
o Nordeste. O Consórcio é a 
representação disso”, falou 
João Azevêdo. 

O momento fiscal positi-
vo também foi pauta, mas o 
governador manifestou que 
não há o que se comemorar 
enquanto o número de óbitos 
por covid-19 for acrescido.

Foto: Reprodução

Emilly Behnke, Nicholas 
Shores, Daniel Galvão 
e Denise Luna
Agência Estado
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Foram investidos R$ 10,7 milhões no Residencial Josemir Costa; moradias são para famílias com renda até R$ 1,6 mil

Os 128 apartamentos do 
Residencial Josemir Costa, no 
município de Bayeux, foram 
entregues ontem pelo gover-
nador João Azevêdo. As obras 
das unidades habitacionais 
representaram um investi-
mento de R$ 10,7 milhões e 
foram construídas em parce-
ria com a Caixa Econômica Fe-
deral, contemplando famílias 
com renda mensal de até R$ 
1,6 mil e beneficiando mais de 
500 pessoas. 

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual ressaltou 
a satisfação de entregar uma 
obra que representa inclusão 
social e tranquilidade para 
as pessoas. “Nós temos 128 
famílias abrigadas, pessoas 
que lutaram por esse espaço 
e que hoje realizam um so-
nho. A habitação é a melhor 
das obras a serem entregues 

porque representa segurança 
familiar e estar aqui me deixa 
extremamente feliz porque as 
pessoas agora terão todas as 
condições de habitabilidade, 
com espaços como quadra de 
esporte e áreas de convivên-
cia”, frisou. 

O diretor técnico da 
Companhia Estadual de Ha-
bitação Popular (Cehap), 
Cláudio Batista, destacou o 
trabalho desenvolvido pelo 
órgão para assegurar uma 
moradia de qualidade às fa-
mílias que viviam em situação 
precária. “Essa área perten-
cia à Cehap e nela residiam 
várias famílias em barracos, 
sem nenhuma infraestrutura. 
Em parceria com a Associa-
ção dos Produtores Rurais do 
Sítio Tambaba, apresentamos 
o projeto à Caixa para anga-
riar os recursos, somados à 

contrapartida do estado e 
à doação do terreno para a 
construção do empreendi-
mento. Durante o período de 
obras, retiramos as famílias 
do terreno e pagamos o alu-
guel social e hoje estamos 
entregando um espaço com 
infraestrutura adequada e 
com uma nova realidade para 
as famílias”, comentou. 

A merendeira Edivânia 
Gomes afirmou que a casa 
própria representa sossego 
e a realização de um sonho. 
“Eu agradeço ao governador. 
A presença dele aqui nos dá 
uma honra muito grande, por-
que ele está olhando para as 
pessoas menos favorecidas. 
Esse é um sonho que está se 
realizando, não só para mim, 
mas para todas as famílias. A 
palavra é de gratidão a Deus 
e às pessoas que nos deram 

essa oportunidade. Eu estou 
muito contente e feliz por 
tudo isso que está aconte-
cendo. Antes, a gente morava 
na ocupação, não tinha água, 
energia, mas hoje estamos 
com essa benção nas mãos”, 
celebrou. 

O mesmo sentimen-
to foi compartilhado pela 
aposentada Zenaide Mar-
ques. “Tudo que eu sonhava 
na minha vida era ter esse 

apartamento. Antigamente, 
morava de aluguel, depois na 
ocupação e agora é vida nova 
e só felicidade”, falou. “Para 
nós que moramos no bairro 
desde criança, é uma grande 
realização que o Governo do 
Estado faz na nossa cidade 
e para as famílias que estão 
sendo beneficiadas”, disse a 
conselheira do Orçamento 
Democrático Estadual, Jus-
celina Assis. 

As unidades habitacio-
nais têm 51,72 metros qua-
drados e possuem sala, dois 
quartos, banheiro, cozinha e 
área de serviço, das quais dez 
são adaptáveis aos itens de 
acessibilidade. O Residencial 
dispõe também de equipa-
mentos de uso comum, como 
quadra poliesportiva, centro 
comunitário, área para lixei-
ras, além de 80 vagas de esta-

cionamento.
A infraestrutura bási-

ca do residencial contem-
pla rede de abastecimento 
d’água, rede de esgotamen-
to sanitário, rede de energia 
elétrica, drenagem de águas 
pluviais e pavimentação em 
paralelepípedo. 

Devido à pandemia do 
coronavírus, a Cehap orga-
nizou um cronograma com 
datas e horas marcadas para 
entrega das chaves dos apar-
tamentos, vistoria dos imó-
veis e assinatura de contratos. 
A medida atende às orienta-
ções das autoridades sanitá-
rias para evitar aglomerações 
e conter a disseminação do 
novo vírus. As famílias pode-
rão realizar as mudanças a 
partir do próximo dia 20. Já a 
entrega das chaves começou 
ontem e prossegue hoje.

Estado entrega 128 moradias e 
beneficia 500 pessoas em Bayeux
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Governador João Azevêdo fez a entrega ontem do Residencial Josemar Costa e visitou os imóveis para conferir a qualidade das habitações; devido à pandemia, a Cehap montou um cronogama com datas e horas marcadas para a entrega das chaves

Foto: José Marques/Secom-PB

Cada apartamento 
possui 51,72 metros 

quadrados de área com 
dois quartos, banheiro, 

sala, cozinha e 
área de serviço.

Chuvas na Paraíba

Açude Epitácio Pessoa supera 50% do volume 
Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

O Açude Epitácio Pessoa, 
no município de Boqueirão, 
no Cariri paraibano, teve 
um aumento de volume, 
pois durante esta semana o 
Rio Paraíba teve uma cheia, 
levando muita água para 
o local. Segundo dados da 
Agência Executiva de Gestão 
das Águas do Estado (Aesa), 
ontem (18) o reservatório al-
cançou 235.315.898 metros 
cúbicos, isto é 50,44% da sua 
capacidade.

Ainda conforme a 
Agência, este volume vem 
crescendo desde o último 
dia 17, pois entre terça 
(16) e quarta-feira(17), 
o açude teve um cresci-
mento de 18 centímetros 
na lâmina de água. Isso 
corresponde a um aporte 
de 4.971.406 m3. 

De acordo com o di-
retor presidente da Aesa, 
Porfírio Loureiro, a cheia 
do Rio Paraíba foi resul-
tado das chuvas que ocor-
reram na região do Cariri 

durante a noite do último 
dia 16.  

Com isso, no início da 
semana, o reservatório es-
tava com um volume de 
49,25% na segunda-fei-
ra (15). No dia seguinte, 
o açude tinha 49,20%. 
Já nessa quarta-feira, o 
Epitácio Pessoa alcançou 
50,26%. 

Assim,  a  di feren-
ça entre segunda-fei-
r a  ( 2 2 9 . 7 8 2 . 1 4 4 , 5 0 
m3) e  a  quinta-feira 
(235.315.898,20 m3) 
d e s t a  s e m a n a  é  d e 
5.533.737,7m3., segundo 
informam os números da 
Aesa.

Atualmente, o açude 
Epitácio Pessoa encontra-
se em situação de norma-
lidade e, conforme a Aesa, 
possui uma capacidade 
máxima de 466.525.964 
m3. A bacia do reserva-
tório está localizada na 
Região do Alto Curso do 
Rio Paraíba. 

Desde o dia 18 de ja-
neiro, a última terça-fei-
ra foi o dia com o menor 

volume no reservatório 
(229.508.063,90 m3). 

O Açude Epitácio Pes-
soa abastece a cidade de 
Campina Grande e outros 
19 municípios da região 
do Agreste paraibano. O 
diretor presidente da Aesa 
adiantou ainda que novos 
aumentos no reservatório 
estão previstos para ocor-
rer nos próximos meses.

 “Estamos no período 
chuvoso que vai de Feve-
reiro até Maio, nas regiões 
do Sertão, Alto Sertão, Ca-
riri e Curimatau”, finalizou 
Porfírio Loureiro.  

Chuvas dos últimos dias 
fizeram com que o Açude 
Epitácio Pessoa recebesse 
grande volume de água e 
até ontem armazenasse 

235.315.898 metros 
cúbicos, 50,44% de sua 

capacidade total. 

Foto: Aesa-PB 

Açude Epitácio Pessoa abastece a cidade de Campina Grande e outros 19 municípios da região
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Ações de policiamento e fiscalização realizadas no feriado ajudaram a reduzir o índice de homicídios no Estado

Número de armas apreendidas 
durante o Carnaval cresce 88%

A força-tarefa que en-
volveu vários órgãos na ope-
ração Previna-se divulgou 
no final da tarde de quar-
ta-feira (17) o resultado fi-
nal  da ação e constatou que 
houve redução no número 
de homicídios no período 
carnavalesco em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado. Foram instaurados 39 
procedimentos relativos a 
violência contra a mulher e 
expedidas 47 medidas pro-
tetivas. A Delegacia de Aten-
dimento à Mulher também 
participou da força-tarefa, 
junto com a patrulha Maria 
da Penha no combate a esse 
tipo de crime.

Apesar da pandemia e 
do decreto do Governo do Es-
tado com várias restrições, o 
número de mandados de pri-
são cumpridos neste Carna-
val dobrou em relação  ao ano 
passado. Foram 14 contra 
sete no período de 21 a 25 de 
fevereiro de 2020. Além dis-
so, 216 pessoas foram condu-
zidas às delegacias por vários 
tipos de crime, com destaque 
para a prisão do suspeito de 
liderar o tráfico na comunida-
de Torre de Babel, no bairro 
do Valentina. Também foram 
apreendidas 47 armas de fogo 
em todo o estado. Esse núme-
ro representa um aumento de 
88% em relação ao período 
do Carnaval do ano passado. 
32 veículos com registros de 
roubos foram recuperados.

Órgãos que integraram a força tarefa estiveram em vários locais com o objetivo de impedir aglomerações e evitar a proliferação da covid-19

Redução de homicídios
De acordo com os núme-

ros do Núcleo e Análise Cri-
minal e Estatística (Nace) da 
Secretaria de Segurança e da 
Defesa Social, o período foi 
considerado o terceiro me-
lhor dos últimos dez anos, 
no que se refere à redução 
de Crimes Violentos Letais 
Intencionais – CVLI (homi-
cídios dolosos ou qualquer 
outro dolo que resulte em 
morte).

Os destaques são as 2ª e 
3ª Regiões Integradas de Se-
gurança Pública, que nesse 
período registraram três ho-
micídios, nas cidades de Quei-
madas, Cajazeiras e outro em 
Jericó. Nas delegacias de Po-
lícia Civil foram instaurados 
150 procedimentos entre fla-
grantes, inquéritos por porta-
ria, procedimentos especiais 
de menor infrator e Termos 
Circunstanciados de Ocorrên-
cia (TCO). O total de Boletins 

de Ocorrências registrados 
foi de 394 presencialmente e 
1.013 na modalidade on-line, 
por meio do endereço www.
delegaciaonline.pb.gov.br

O Corpo de Bombeiros, 
que atuou em todo território 
paraibano, realizou 2.425 
atendimentos entre emer-
gência e ações de prevenção. 
Não foi registrado nenhuma 
morte por afogamento, bem 
como acidente de trânsito 
grave.

Por causa da pande-
mia, a atuação da Polícia 
Militar, da Polícia Civil e do 
Corpo de Bombeiros Mili-
tar foi diferente: mais de 
três mil profissionais tra-
balharam no combate ao 
crime e também às aglome-
rações, para evitar a proli-
feração do novo corona-
vírus, de forma integrada 
com a Vigilância Sanitária, 
Procon, Guardas Munici-
pais e Sudema.

Crime ambiental
Policiais do Batalhão 

Ambiental também agiram 
durante a Operação Previna-
se no período carnavalesco. 
Do dia 12 até o dia 17 foram 
lavrados 11 autos de infração 
pelas equipes ambientais, sen-
do seis por poluição sonora e 
cinco por funcionamento de 
estabelecimentos potencial-
mente poluidores (bares/res-
taurantes com música ao vivo 
ou som mecânico) sem a devi-
da licença ambiental. Também 
houve a prisão de uma pessoa 
que foi presa em flagrante por 
embriaguez ao volante.

Dos autos lavrados em 
decorrência da poluição sono-
ra, quatro foram no município 
de Baía da Traição, outro em  
Lucena e outro em Jacumã, no 
município de Conde, soman-
do R$ 35 mil em multas apli-
cadas. Já os autos de infração 
por falta de licença ambien-
tal, foram lavrados na capital 
paraibana e somaram um to-
tal de multas no valor de R$ 
9.500,00. No total, as equipes 
do BPAmb aplicaram um total 
de R$ 44.500,00 em multas 
durante os seis dias dedicados 
à Operação Previna-se.

Como resultado dessa 
ação conjunta: 18 bares e ou-
tros estabelecimentos foram 
notificados ou fechados com 
apoio da PM em João Pessoa. 
Todos por descumprirem me-
didas sanitárias estabelecidas 
em decretos estaduais.

Roubados

Veículos são recuperados 
na operação Carnaval 2021

Pelo menos cinco veícu-
los foram recuperados pela 
Polícia Rodoviária Federal 
durante a Operação Carna-
val 2021 que circulavam 
em rodovias da Paraíba. 
Foram uma caminhoneta, 
dois veículos de passeio e 
duas motocicletas. As ações 
ocorreram em municípios 
diferentes do estado. No 
domingo (14), os policiais 
rodoviários federais parti-
cipavam das ações de fisca-
lização durante, na BR-101, 
município de Alhandra, 
quando abordaram uma ca-
minhoneta Chevrolet S10. 

Na fiscalização verifi-
caram indícios de adulte-
ração e que o veículo era 
roubado. O condutor, um 
homem de 56 anos, infor-
mou que adquiriu o veículo 
em dezembro do ano pas-
sado, teria dado outro au-
tomóvel em troca e mais R$ 

8 mil. Ele afirmou não ter 
nenhum recibo do veículo. 

Ainda no domingo, na 
BR 361, município de San-
ta Terezinha, foi recupera-
da uma motocicleta Honda 
CG 125 Titan que circulava 
sem placa. Na fiscalização 
foi verificado que era rou-
bada. O condutor, um ho-
mem de 35 anos disse ter 
comprado por R$ 1,5 mil, 
mas não apresentou a do-
cumentação. 

Na terça-feira (16), na 
BR 101, próximo a Unida-
de Operacional de Maman-
guape houve a abordagem a 
uma motocicleta estaciona-
da às margens da rodovia, 
sendo verificado que era 
roubada e estava adultera-
da. Um homem de 28 anos 
apresentou-se como pro-
prietário da motocicleta. 

Outra ação ocorreu 
nessa quarta-feira (17), na 

BR-101, no município de 
Alhandra. A equipe policial 
abordou um Jeep Compass 
pertencente a uma empresa 
de aluguel de veículos, sen-
do constatado que havia um 
registro de ocorrência por 
apropriação indébita do veí-
culo, pois havia sido locado e 
não devolvido pelo locador. 
O condutor de 36 anos não 
conseguiu justificar.

O último veículo recu-
perado foi um Ford Ecos-
port que circulava na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa. Na BR 230 os poli-
ciais abordaram o veículo e 
na fiscalização, constataram 
que havia sido roubado em 
setembro do ano passado, 
em São Bernardo do Campo 
( São Paulo). Todos os con-
dutores detidos foram en-
caminhados à Polícia Civil 
e responderão pelos crimes 
que cometeram.

O Jeep Compass 
havia sido locado, e 
a empresa prestou 
queixa, pois o veículo 
não foi devolvido no 
prazo previsto no 
contrato

Polícia investiga morte de 
impressor do Jornal A União

O delegado Joames Oli-
veira, de Crimes contra o Pa-
trimônio (Roubos e Furtos) 
está presidindo as investiga-
ções sobre o latrocínio que 
teve como vítima o impressor 
Josemar Domingos dos San-
tos, de 61 anos, morto com 
um tiro no peito nessa terça-
feira (16), eno bairro do Gei-
sel, em João Pessoa.

Joames informou que já 
tem equipes da especializada 
realizando diligências com 
o objetivo de identificar os 
autores do crime que teriam 
fugido com o carro da vítima, 
um Fiat Palio, abandonado às 
margens da BR-230, próximo 
ao campus do Unipê. No local 
do crime esteve o delegado 
Aldrovilli Grisi.

Josemar Domingos, o 
“Josa”, por volta das 20h30 
da terça-feira foi até a casa de 
sua ex-sogra para deixar seu 
carro, pois iria a uma Igre-
ja Católica próximo, como 
fazia semanalmente. Nesse 
momento dois homens lhe 
abordaram e exigiram o car-
ro. “Josa” teria reagido e, por 
conta disso, foi baleado.

Suspeitos de aplicar golpe 
são presos e reconhecidos

Três suspeitos de prati-
carem o chamado golpe do 
“Bilhete Premiado” foram 
presos após investigação rea-
lizada pelas Polícias Civil da 
Paraíba, Sergipe e Rio Grande 
do Sul. A ação aconteceu na 
noite do domingo (14), mas 
foi mantida em sigilo para 
não prejudicar as investiga-
ções. As prisões ocorreram 

no Rio Grande do Sul, com 
apoio da Polícia Militar local.  

Segundo a delegada Jo-
senise Andrades, da Delega-
cia de Defraudações e Fal-
sificações da PC paraibana, 
em João Pessoa, o golpe do 
bilhete premiado era pratica-
do contra idosos, sendo iden-
tificadas cinco vítimas com 
idades acima de 70 anos. O 

prejuízo causado ultrapassa 
os R$ 600 mil.

Josenise Andrades infor-
mou que já solicitou a prisão 
preventiva dos acusados, 
que não tiveram os nomes 
revelados. “Coletamos o de-
poimento das vítimas que re-
conheceram os presos como 
autores do golpe”, afirmou a 
delegada.

Operação da PF investiga 
fraude no auxílio emergencial

A Polícia Federal cumpriu, 
nessa quinta-feira (18) dois 
mandados de busca e apreen-
são expedidos pela Justiça Fe-
deral em João Pessoa e Campi-
na Grande, além de diligências 
em Minas Gerais e Tocantis. As 
ações fazem parte da Operação 
Terceira Parcela, com o objetivo 
de combater fraudes no paga-

mento do auxilio emergencial 
durante a pandemia. 

Delegados da PF concede-
ram coletiva, em Belo Horizon-
te (MG), quando afirmaram que 
mais de 20 mil pessoas foram 
prejudicadas com as fraudes, 
somente nesse esquema inves-
tigado. “Quem teve o benefício 
roubado deve procurar uma 

agência da Caixa”, explicaram.
Segundo a PF, somente 

nessa fase da operação, o pre-
juízo chega a R$ 15 milhões. Fo-
ram cumpridos 66 mandados 
de busca e apreensão em 39 
cidades de Minas Gerais e mais 
sete mandados nos estados da 
Paraíba, Tocantins e Bahia. Nin-
guém foi preso.

Foto: Divulgação
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Relatos durante os atendimentos enfocam a depressão por conta do isolamento social e outras aflições ligadas à covid-19

CVV passa a receber mais 
queixas de medo da morte

Carol Cassoli
Especial para A União

O Centro de Valoriza-
ção da Vida (CVV) passou 
a receber mais queixas de 
medo da morte. Esta mu-
dança no perfil de preocu-
pações das pessoas se deve 
à pandemia. Segundo o co-
ordenador do CVV de João 
Pessoa, Luis Carlos Dias, os 
relatos realizados durante 
os atendimentos enfocam 
a depressão por conta do 
isolamento social e outras 
aflições ligadas à covid-19. 

A associação, que exis-
te desde 1962, fornece ser-
viços voltados ao apoio 
emocional e disponibili-
dade afetiva por telefone, 
e-mail ou chat on-line. 
A assistência é prestada 
gratuitamente e acontece 
por meio da ação de vo-
luntários que preservam 
o anonimato, respeito e os 
princípios éticos de sigilo 
ao que é dito durante as 
conversas. Luis reitera a 
importância do centro no 
contexto de hoje: “o CVV 
oferece o ombro amigo, 
que acolhe e ampara, escu-
ta e não julga, nem critica, 
confiando na sua capaci-
dade de escolher pela vida, 
pelo melhor que consegui-
rá encontrar em si mesmo. 
Valorizando a vida.”

A coordenação do CVV 
de João Pessoa relata que, 
embora o medo seja assun-
to recorrente nos últimos 
tempos, a quantidade de 
atendimentos não mudou 
durante a pandemia. “De-
duzimos que isso ocorreu 
porque as pessoas estavam 
com seus familiares em 
casa e não havia muita pri-
vacidade”, comenta o coor-
denador do posto de João 
Pessoa. Luis aponta que 
as pessoas apresentam-se 
deprimidas e descrevem 

situações de sofrimento 
e pressão psicológica por 
causa do novo coronavírus.

Através do telefone 
188, o CVV presta atendi-
mento 24 horas a todo o 
Brasil. Considerado há 48 
anos um serviço de utilida-
de pública federal, o centro 
atende, anualmente, cerca 
de 3 milhões de pessoas 
por meio do programa de 
prevenção ao suícidio ofe-
recido por mais de quatro 
mil voluntários.

Voluntários
Com baixa no número 

de pessoas inscritas para 
prestar atendimento, o 
posto de João Pessoa está 
com vagas disponíveis para 
voluntariado. No momen-
to, o centro atua com 20 
voluntários que oferecem 
escuta e realizam o acolhi-
mento de pessoas em esta-
do de sofrimento. Existe, 
no entanto, a necessidade 
de que esta quantidade 
aumente. 

Por isso, o CVV inicia-
rá, no dia 27, a capacitação 
de novos atendentes. O ob-
jetivo é atingir o ideal de 
50 voluntários, de modo 
a oferecer um serviço me-
lhor. “Não se trata de psi-
coterapia, nem tratamento 
psiquiátrico. Trata-se de 
um plantão psicológico de 
escuta ativa”, explica Luis 
Carlos. 

Para se candidatar, a 
pessoa deve ser maior de 
18 anos e ter disponibilida-
de de, pelo menos, 4 horas 
semanais para assistência. 
Além disso, o CVV oferece 
cursos e treinamentos com 
duração de até 3 horas. “O 
estudo no CVV é contínuo. 
Temos a exigência de parti-
cipar das reuniões e cursos 
para manter-se como vo-
luntário”, finaliza o coor-
denador.

A partir de quarta-feira

Detran-PB oferece novos serviços 
nas cidades de Itabaiana e Sapé

A partir da próxi-
ma quarta-feira (24), os 
usuários do Departamen-
to Estadual de Trânsito 
(Detran-PB) do Municí-
pio de Itabaiana contarão 
com mais um serviço: 
além dos exames psico-
lógicos e médicos, a Ban-
ca Examinadora do órgão 
se deslocará ao local para 
aplicação das provas de 
legislação e direção veicu-
lar. O serviço é para suprir 

a demanda 
da cidade, 
que agora 
conta com 
u m a  a u -
toescola.

T a m -
b é m  p o r 
c o n t a  d o 
aumento da 
d e m a n d a 
de candida-
tos à obtenção da Carteira 
Nacional de Habilitação 

(CNH) no 
município 
d e  S a p é , 
os futuros 
c o n d u t o -
res daque-
la  c idade 
passarão a 
contar com 
dois  exa-
mes men-
sais, agili-

zando a avaliação desses 
usuários. 

Benefício ao usuário
Segundo o gerente da 

Controladoria Regional 
de Trânsito (CRT), Ma-
noel Soares Neto, “com a 
inclusão de Itabaiana no 
roteiro das viagens da 
Banca Examinadora e com 
o aumento expressivo de 
candidatos em Sapé, a Di-
reção decidiu ampliar es-
ses serviços, beneficiando 
os usuários das regiões do 
Brejo e do Agreste”.

Além dos exames psicológicos 
e médicos, a Banca 

Examinadora do órgão 
se deslocará ao local para 
aplicação das provas de 

legislação e direção veicular

A associação fundada em 1962 fornece serviços voltados ao apoio emocional e disponibilidade afetiva por telefone, e-mail ou chat on-line

Foto: Reprodução/CVV

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Um caminhão que pas-
sava pela rua Dr. Silvino da 
Nóbrega, em Jaguaribe, na  
quarta-feira (17), arrancou 
fios de TV a cabo e internet, 
chegando a derrubar uma 
árvore, enquanto fazia uma 
manobra. O incidente causou 
transtornos para moradores 
e comerciantes e assustou 
quem passava pelo local. Nas 
ruas da capital não é difícil en-
contrar postes cheios de fios, 
um emaranhado que, além de 
poluir visualmente, pode re-
presentar risco de acidentes. 

Segundo dados do Con-

selho Nacional de Trânsito 
(Contran), a altura máxima 
permitida para circulação 
de veículos de carga em vias 
urbanas é de 4,40 m. Sobre 
as instalações da fiação de 
banda larga, o técnico de uma 
empresa que atua no Estado 
afirmou que entre postes, po-
sicionados no mesmo lado, a 
altura praticada é de aproxi-
madamente 2,20 m. “Agora, 
nas esquinas, a gente não tem 
altura determinada não. Na 
verdade a orientação é que a 
gente coloque abaixo do pon-
to de energia, mas que seja o 
mais alto possível”, afirmou 
o entrevistado, que preferiu 
não se identificar. “Mas a gen-

te sabe que tem quem instale 
sem muito cuidado. Que está 
pouco se importando e isso 
acaba provocando acidentes”. 

Apesar de assustar, inci-
dentes com esse tipo de fia-
ção não costumam oferecer 
grandes riscos. “Fios de tele-
fonia possuem voltagem bai-
xíssima, incapaz de provocar 
choque, e os de TV a cabo não 
possuem sinal de energia”, ex-
plica o perito em Engenharia 
Elétrica, Sérgio Maia. Sem ris-
co de choque elétrico, o trans-
torno fica por conta do inter-
rompimento dos serviços. “As 
pessoas se assustam porque 
não conseguem distinguir os 
fios que são muito semelhan-

tes”. O especialista pontua 
algo que é também comum 
acontecer. “Os fios estendidos 
por longas distâncias podem 
ir cedendo com o passar do 
tempo, formando uma espé-
cie de arco. É um movimento 
natural e que pode interferir 
na segurança”. 

Fios de energia
Em vias públicas, os fios 

referentes à distribuição de 
energia elétrica estão coloca-
dos a cinco metros do chão. 
Ainda assim, veículos muito 
altos ou que estejam trans-
portando carga que ultrapas-
se esse limite, eventualmente 
se envolvem em acidentes. 

“Mar” de fios provoca poluição
visual e oferece riscos à população

SERVIÇO 

n Disque 188 - atendimento 24 horas diariamente

n Chat: https://www.cvv.org.br/quero-conversar

n O atendimento presencial está suspenso devido à 
covid-19

n Para se inscrever como voluntário, acesse:

https://forms.gle/3EucEUVjfadtpiUX9
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Novo edital para regulação do serviço deverá ser publicado até abril, mas ainda não há data de retorno das atividades

Suspenso desde o ano 
passado devido à pandemia 
da covid-19, o sistema de esta-
cionamento rotativo Zona Azul 
retornará a João Pessoa ainda 
este ano. A Superintendência 
Executiva de Mobilidade Urba-
na (Semob) prevê que em até 
60 dias lançará um edital para 
a retomada do serviço. O órgão 
não estipulou uma data para 
reiniciar o funcionamento da 
Zona Azul. 

O sistema estava implan-
tado em 30 logradouros e 
oferecia mais de 1,8 mil vagas 
rotativas, cobrindo, também, a 
reserva de 74 vagas especiais, 
para idosos e portadoras de 
deficiências. 

Ao circular pelas ruas do 
Centro de João Pessoa não é 
difícil ver carros à procura de 
uma vaga para estacionar. Após 
o encerramento do sistema de 
estacionamento rotativo a si-
tuação tem se tornado cada vez 
mais confusa. Devido à falta de 
oferta de vagas para estacionar, 
alguns motoristas relatam que 
evitam ir ao Centro e que, nas 
raras vezes em que a ida se tor-
na indispensável, o ambiente 
é caótico e o estacionamento 
muito difícil.

A psicóloga Ana Paula Ma-
cêdo relatou a dificuldade para 
conseguir estacionar o carro 
no Centro. “A falta de fiscaliza-

ção do pessoal que fazia Zona 
Azul também interfere nisso. 
As vagas não são mais rotativas 
e independente do horário que 
você for ao Centro fica difícil 
estacionar”, comentou. 

O serviço de Zona Azul 
deixou de atuar na capital em 
fevereiro de 2020. Agora, um 
ano depois, o assunto volta a 
ser debatido. Inicialmente a 
proposta era de que um novo 
sistema fosse adotado, com 
formato reelaborado. Porém, 
atualmente, não se sabe ao cer-
to qual será a estratégia adota-
da de maneira oficial em 2021. 

A previsão é que, até abril, 
seja lançado pela Semob-JP um 
novo edital para que empresas 
interessadas em administrar o 
serviço submetam seus proje-
tos à análise. A intenção é que 
o retorno seja munido de novas 
tecnologias e com uso de siste-
ma modernizado. 

Enquanto nada é decidi-
do, os flanelinhas dominam 
as áreas onde funcionavam a 
Zona Azul. Muitos deles afir-
mam que houve melhora nas 
arrecadações com a suspensão 
da cobrança da taxa do esta-
cionamento rotativo. Algumas 
das placas que identificavam as 
vagas já se encontram desbota-
das pela ação do tempo. Antes 
da suspensão, em 14 de feve-
reiro de 2020, o sistema atuava 
com 83 funcionários respon-
sáveis por fiscalizar e manter 
o rodízio dos estacionamentos.

Carol Cassoli 
Especial para A União

PMJP planeja retomada do 
estacionamento Zona Azul

O que é a Zona Azul
O sistema Zona Azul tem 

como principal objetivo cole-
tivizar o uso do espaço e pro-
porcionar maior rotatividade 
nas vagas, dificultando a ocu-
pação dos estacionamentos 
públicos por um único veí-
culo durante muito tempo. 

Assim, ele funcionava viabi-
lizando o estacionamento em 
regiões de comércio intenso 
e alta circulação de consumi-
dores. 

Dentre as ruas de atuação 
do monitoramento estavam 
a movimentada 13 de Maio, 
o Parque Solon de Lucena e a 

Avenida Epitácio Pessoa. Em 
dias úteis, a Zona Azul fun-
cionava das 7h30 às 17h30 e, 
aos sábados, das 7h30 às 12h. 
Quando administrado inteira-
mente pela Semob-JP, o cartão 
de estacionamento custava 
R$1,50 e tinha validade de 
duas horas. 

A Superintendencia 
Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob-JP) in-
forma que hoje, o aten-
dimento ao público será 
antecipado de 7h até as 
13h. A partir das 13h30, 
o prédio da autarquia 
será fechado para a rea-
lização de uma saniti-
zação, como forma de 
prevenção do novo co-
ronavírus.

A Semob reforça jun-
to aos seus servidores a 
necessidade de cumprir 
as determinações no que 
se refere aos cuidados 
preventivos à covid-19. 
Sendo obrigatório o uso 
de máscara e a higieni-
zação permanente das 
mãos com água e sabão 
ou álcool 70º, além da 
manutenção de uma dis-
tância segura quando 
possível. 

Na segunda-feira 
(22), o atendimento ao 
público na Semob será 
retomado ao seu aten-
dimento normal, das 8h 
até às 17h.

Atendimento 
ao público da 
Semob será
alterado hoje

Zona Azul em João Pessoa funcionava em cerca de 30 ruas com 1,8 mil vagas, sendo 74 delas para pessoas idosas e deficientes

Foto: Marcos Russo

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

João Pessoa II 

FINCC

Bananeiras 

João PESSoA I 

Para quem quer ter uma relação mais próxima e entender mais sobre os animais, o 
Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) desenvolve um projeto educativo de Interação 
Animal. É através dele que os visitantes conhecem mais sobre aves, mamíferos e répteis, 
tendo inclusive a possibilidade de tocar alguns deles. A visita, que funciona às quartas 
e sextas-feiras, trabalha atividades específicas como questionários e palestras com foco 
na educação, tão necessária para a preservação das espécies.  

Baía da Traição
Fotos: Teresa Duarte

Depois de nove meses fechados e leilões cancelados, o Hotel Tambaú foi arrematado pelo valor 
de R$ 40,6 milhões pelo Grupo A. Gaspar e sua reabertura, que está prevista para outubro deste 
ano, vai gerar mais de 3,5 mil empregos diretos e indiretos em João Pessoa – sendo 250 durante 
reforma, 400 diretos e três mil indiretos em seu funcionamento. Segundo empresário Ruy Gaspar, os 
investimentos serão de R$ 50 milhões para transformar o equipamento turístico no primeiro resort 
All Inclusive em área urbana da Paraíba. Na quinta-feira (10), o novo proprietário e sua equipe de 
engenharia e arquitetura, que contará com a colaboração do arquiteto paraibano Ricardo Castro, 
estiveram visitando o equipamento para dar início aos projetos de reestruturação.

A Receptivo Vó Corina lança amanhã (20) 
a primeira trilha “Cruzeiro 360” com caminhos 
inéditos e incríveis em Bananeiras, na Região 
do Brejo. Uma caminhada de grau leve à mo-
derado, de aproximadamente 10km e uma 
programação bem intensa com café colonial 
na Casa do Bolo, parada cultural na Casa do 
Sr. Luís, visitas ao Vale das Pedras, Lajedo das 
Orquídeas, ruinas da casa do Lampião do Brejo, 
Cruzeiro de Roma e feira Vó Corina seguido do 
almoço no restaurante e colheita na horta do 
Valmir. O pacote inclui ainda pontos de hidra-
tação no caminho e guia local.

O Pé na Areia Bar e Restaurante vem atraindo turistas e inovando as 
suas instalações. A nova atração é um belíssimo balanço onde a clientela 
aproveita para fazer fotos, registrando a sua passagem pelo município da 
Baía da Traição. A gastronomia, que também é um dos grandes atrativos ao 
turista já que a nova proposta turística da praia, instalado a beira mar da 
conhecida “prainha da Baía da Traição”, tem a sua gastronomia preparada 
para os turistas com muito carinho pelo chef André Duarte.

Promover a comercialização, a abertura de novos mercados, o networking 
e estimular a capacidade de inovação dos pequenos negócios inseridos nos 
diversos segmentos da economia criativa. Essa é a proposta da Feira Internacional 
de Negócios Criativos e Colaborativos (FINCC), evento promovido pelo Sebrae 
Paraíba, que chega a sua terceira edição em 2021. Com realização confirmada 
para o período entre 5 e 8 de maio, o evento, pelo segundo ano consecutivo, será 
promovido de forma 100% digital, por conta da pandemia do coronavírus. A 
expectativa é que esta terceira edição da FINCC reúna cerca de 200 lojas virtuais, 
além de palestras, rodadas de negócios, oficinas criativas, mesas redondas e 
workshops, com público de todos os estados brasileiros e de outros países.
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Voz dos excluídos
Editora independente Triluna traz autoras negras, cis, trans e 
pessoas LGBTQAP+ que estão fora do catálogo de grandes 
empresas do mercado literário. Página 12
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Trecho de ‘Canção da Não Violência’, da ‘Cantata pra Alagamar’, abre a composição recém-lançada da banda

O escritor paulista, radi-
cado na Paraíba, Waldemar 
José Solha ficou surpreso 
ao saber que a banda Baia-
naSystem incluiu na abertu-
ra da recém-lançada músi-
ca ‘Reza Forte’ um sampler 
com os versos do trecho de 
‘Canção da Não Violência’, 
do disco Cantata pra Alaga-
mar – cujo texto é de sua au-
toria, com música composta 
pelo argentino José Alberto 
Kaplan (1935-2009), lança-
do há 42 anos, em plena di-
tadura militar no Brasil.

“Não me falaram nada”, 
disse ele, que não se inco-
modou por não ter sido 
consultado, mas elogiou a 
iniciativa tomada pelo gru-
po. “Achei ótimo e acho que 
Kaplan gostaria de ver isso. 
O interessante é que os ver-
sos que utilizaram são da 
gravação original, com as 
vozes de Buda Lira e, de-
pois, a minha e a de João 
Costa. Eles não plagiaram, 
fizeram uma citação, pegan-
do um trecho do disco”, ob-
servou o autor.

A Cantata pra Alagamar 
estreou na capela da Ordem 
Terceira da Igreja de São 
Francisco, localizada no Cen-
tro Histórico da cidade de 
João Pessoa, em 19 de julho 
de 1978, quando foi assistida 
por um público estimado em 
400 espectadores, incluin-
do o arcebispo de Olinda e 
Recife, Dom Hélder Câma-
ra (1909 -1999) e Dom Ivo 
Lorscheiter (1927-2007). 
“Na ocasião, Dom José pediu 
para fazer a cantata como se 
fosse uma liturgia da Igreja, 
e foi como passou pela cen-
sura. Depois, por iniciativa 
de Dom Hélder, o espetáculo 
foi apresentado na Pontifícia 
Universidade Católica, em 
Recife, no ano de 1979, oca-
sião em que a gravadora Dis-
cos Marcus Pereira, de São 
Paulo, fez o registro fono-
gráfico e lançou o álbum na-
quele mesmo ano. Quando o 
Papa João Paulo II assumiu o 
cargo, aposentou Dom José 
e Dom Hélder, que faziam a 
linha da teologia da liberta-
ção”, lembrou W. J. Solha.

Posteriormente, Dom 
Hélder Câmara realizou, na 
Igreja de São Francisco, um 

congresso de luta contra as 
dominações. “Estiveram pre-
sentes representantes de uns 
90 países e Dom Hélder en-
tregou a cantata em formato 
de cordel que, por sua pró-
pria iniciativa, foi traduzida 
para o inglês e o francês. Um 
indiano se emocionou com 
a apresentação, certamente 
porque lembrou de Mahat-
ma Gandhi (1869-1948), um 
dos nomes, ao lado de Martin 
Luther King Jr. (1929-1968) 
e Leon Tolstói (1828-1910), 
em quem Dom José se inspi-
rou para escrever o livro Do 
Centro para a Margem“, co-
mentou Solha.

O escritor e dramaturgo 
radicado no estado confes-
sou que não tinha habilida-
de para fazer uma cantata. 
“Ainda pensei em dá-la para 
um cantador, como Oliveira 
de Panelas. Foi a minha pri-
meira experiência de poe-
sia popular. Pensei: se um 

cantador consegue fazer 
de improviso, porque 

eu não consigo escre-
ver? Comecei a escre-
ver e os versos foram 
saindo. Foi a vontade 

de fazer, mesmo. Levei 
uns 15 dias para fazer 

o livreto e Kaplan levou três 
meses para fazer a música”, 
recordou Solha.

O escritor ainda reme-
morou alguns momentos 
vividos durante o processo 
de criação da obra. “Na épo-
ca, Kaplan estava insatisfeito 
por compor música erudita 
e queria fazer algo para aju-
dar o povo. Então, ele, sendo 
judeu, procurou o então ar-
cebispo da Paraíba, Dom José 
Maria Pires (1919-2017), 
que o levou até Alagamar. Aí, 
Kaplan se empolgou e depois 
fiquei sabendo que ele pro-
curava alguém que escreves-
se a cantata. Eu me apresen-
tei a ele numa noite e, no dia 
seguinte, como presente de 
aniversário da sua filha, que 
completara 15 anos de idade, 
Kaplan a levou para a França, 
com o objetivo de mostrar a 
ela os locais, na Europa, onde 
havia se apresentado. Mas 
ele me pediu para que, du-
rante esse período, escreves-
se o texto”. 

A Arquidiocese da Pa-
raíba cedeu a Solha docu-
mentos a respeito da situa-
ção em Alagamar e Kaplan 
entregou a ele o livro de 
Dom José, Do Centro para 

a Margem, que fala sobre 
reforma agrária. “Por isso 
vestia como uma luva para 
o projeto da cantata. Quan-
do Kaplan regressou de via-
gem, leu o texto. A princípio, 
Kaplan e Dom José, este tal-
vez até por modéstia, não 
queriam que eu tivesse usa-
do os nomes próprios dos 
personagens, para evitar 
problemas. Mas argumen-
tei que tinha que ter o cravo 
e eu a viola, mas ele fez de 
acordo com o seu meio”. 

W. J. Solha também con-
tou como produziu o livreto. 
“Só fiz vestir a forma do cor-
del, que é a maior parte da 
narrativa. São sete sílabas 
em cada verso e sete versos. 
E, quando tinha uma cena 
mais imponente, usei, como 
o discurso para o então pre-
sidente do Brasil, Ernesto 
Geisel (1907-1996), usei o 
martelo agalopado. E, tam-
bém, a gemedeira, para dar 
um tom de mais humor, e o 
coco de roda, nas ocasiões 
em que os camponeses co-
memoravam suas vitórias”.

De acordo com Solha, na 
época em que a cantata foi 
produzida, as terras de Ala-
gamar eram habitadas por 

cerca de 7 mil pessoas, que 
trabalhavam no local há qua-
se 30 anos e se organizavam 
nos moldes das Ligas Cam-
ponesas, que eram proibidas 
pela ditadura militar. Quan-
do o proprietário morreu, a 
área foi alvo de disputa entre 
os funcionários do imóvel e 
outros fazendeiros que que-
riam se apossar do local e ex-
pulsar os trabalhadores. Por 
causa da luta de Dom José e 
os trabalhadores, o governo 
Ernesto Geisel desapropriou 
parte da terra para o assen-
tamento. Em 1980, o local 
foi invadido e as terras culti-
vadas foram pisoteadas pelo 
gado e Dom José foi à região 
para ajudar na retomada, 
fato que levou o Governo do 
Estado comprar toda a área 
de Alagamar e entregar, for-
malmente, aos assentados. 
Depois de vários anos em 
nome da Cooperativa de 
Agricultores de Alagamar, em 
2014 os títulos de posse indi-
viduais foram entregues para 
as 350 famílias que moravam 
no assentamento.

Resistência
O guitarrista da ban-

da BaianaSystem, Rober-

to Barreto, disse que foi o 
vocalista e compositor do 
grupo, Russo Passapusso, 
quem trouxe para os de-
mais integrantes o Canta-
ta pra Alagamar. “Isso foi 
resultado de um processo 
de pesquisa com discos 
de vinil e percebemos que 
esse álbum tinha muito a 
ver com a nossa proposta. 
Esse disco teve importân-
cia social e política para 
a Paraíba e é histórico e 
emblemático da gravadora 
Marcus Pereira.

Para o músico da Baia-
naSystemm o Cantata pra 
Alagamar continua bas-
tante atual. “Porque ganha 
força neste momento em 
que a Igreja continua bus-
cando defender as causas 
dos oprimidos, além de re-
presentar uma resistência 
muito bonita, por meio da 
não violência, como uma 
forma de anular essa glori-
ficação armamentista que 
se vê no Brasil”, afirmou 
Roberto Barreto.

Música da BaianaSystem faz 
resgate de cantata da Paraíba

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o clipe da música 
‘Reza Forte’ no YouTube

W. J. Solha prepara seu quinto poema longo
Um Sexto de Laranjas 

Mecânicas, Bananas de Di-
namite é o título do novo li-
vro que o autor W. J. Solha 
está escrevendo. Trata-se 
da quinta obra contendo 
um poema longo e que 

terá 120 páginas.

O escritor não quis an-
tecipar muitos detalhes, 
mas comentou que é “um 
tratado poético filosófico”. 
Além disso, ele contou que  
pretende concluir o projeto 
como um todo – iniciado em 
2004, com a publicação de 

Trigal com Corvos – lançando 
no próximo ano a sexta obra 
nesse formato.

O seu mais recente 
poema longo, Vida Aberta 
– Tratado Poético Filosófi-
co, publicado pela editora 
Penalux, ficou entre os cin-

co finalistas na categoria 
Poesia da 62ª edição do 
Prêmio Jabuti 2020, que 
é realizado pela Câmara 
Brasileira do Livro (CBL) e 
considerado o mais impor-
tante e tradicional evento 
do gênero do país.
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Solha resume 
a sua nova 
obra como “um 
tratado poético 
filosófico”

Grupo baiano (foto maior) coloca 
em ‘Reza Forte’ (ao lado, à esq.) os 
fragmentos da cantata (ao lado, à dir.) 
produzida por W. J. Solha e José Alberto 
Kaplan há mais de 40 anos

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Tambores 
silenciosos

Barros
nelsonrbarros@gmail.com

Nelson

Colunista colaborador

Os cantores e compo-
sitores Liss Albuquerque e 
Lua Isa são os convidados da 
edição do ‘Entrevista Funesc’ 
que a Fundação Espaço Cultu-
ral da Paraíba realizará a par-
tir das 19h de hoje, através do 
seu perfil no Instagram (@fu-
nescgovpb). A apresentação 
fica por conta do jornalista 
Jãmarri Nogueira.

Isa, por exemplo, vai falar 
sobre o seu show live solo, O 
Canto da Lua, que acontecerá 
no próximo dia 27, a partir 
das 21h, pelas suas redes so-
ciais no Instagram (@lua_isa), 
Facebook (Lua Isa) e canal no 
YouTube (Minha panela não 
tem tampa). “O repertório 
é formado por 10 músicas, 
sendo cinco autorais e em 
parceria e as outras de com-
positores, como Geo Ventania, 

Carlito Campos, Rique Dias 
Júnior, e Lúcia Garcia. A sur-
presa, nesse show, é que in-
cluo rock autoral, já que tenho 
formação na música clássica”, 
disse a artista.

Lua Isa ainda pretende 
ressaltar que sua formação 
musical foi toda construída 
praticamente por meio de 
atividades oferecidas pela Fu-
nesc. “Antes da minha carreira, 
tudo que aprendi foi no Espa-
ço Cultural, porque, aos seis 
anos de idade, em 1990, entrei 
para o ‘Projeto Espiral’, de mu-
sicalização infantil; aos sete, 
ingressei na Orquestra Sinfô-
nica Infantil da Paraíba tocan-
do harpa; aos 12, na Escola de 
Música Anthenor Navarro; aos 
15 anos, entrei no Coral Sinfô-
nico”, lembrou. 

A cantora e compositora 
antecipou que falará acerca da 
sua banda, Pássaro Amarelo, 
na qual dois integrantes par-

ticipam do projeto ‘Molduras 
Poéticas’, da atriz Zezita Matos, 
que está suspenso por causa 
da pandemia. 

O outro participante, Liss 
Albuquerque, contará sobre 
seu projeto de um EP para este 
ano. “Quero lançar a primeira 
canção para que as pessoas 
fiquem sabendo e, depois, lan-
çar um álbum com 10 ou 11 
músicas. Não há títulos, por 
enquanto, mas o forró terá 
presença forte”.

Liss também comen-
tou que espera falar sobre o 
Carnaval, durante a live da 
Funesc. Um dos fundadores 
da Associação Folia de Rua e 
criador do bloco Cordão do 
Frevo Rasgado, ele defende 
que, por causa da crise sanitá-
ria, essa festa popular precisa 
ser repensada. “Costumo fa-
lar o que Milton Nascimento 
diz numa música, que é ‘nada 
será como antes’. Pós-pande-

mia, ‘nada será como antes’. 
Será preciso repensar, reci-
clar o Carnaval para renovar 
e se tornar tecnicamente pro-
fissional, no sentido de que os 
organizadores do evento se 
reúnam com os gestores, os 
produtores com os artistas, 
para que tudo transcorra har-
moniosamente, bem como 
atrair patrocinadores”, refor-
çou o músico.

‘Entrevista Funesc’

Projeto apresenta bate-papo 
com Lua Isa e Liss Albuquerque 

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial da 

Funesc no Instagram

Fotos: Divulgação

É isso. Eu também não tive Carnaval.
O Carnaval é a mais brasileira das festas.
Na cidade onde eu vivo, ele começa uma semana an-

tes. No Estado onde nasci, termina uma semana depois. 
Hoje, certamente, estaríamos ouvindo nos noticiários: 
“Em Olinda, o Carnaval  ainda não acabou, o tradicional 
bloco O Bacalhau do Batata sai pelas ruas arrastando fo-
liões em plena quarta-feira de cinzas...”

Também estaríamos assistindo o resultado das es-
colas de samba do Rio de Janeiro ou nos recuperando de 
uma ressaca de quatro, ou mais, dias de farra.

Eu adoro o Carnaval. Amo esses dias onde as pesso-
as abandonam suas censuras cotidianas, para se entre-
gar às possibilidades do ridículo, da criancice, da música 
para dançar, dos beijos descompromissados, do exagero. 
A festa do corpo, onde a alma é abrigada e desobrigada 
das culpas da igreja.

Quando era menino, o Carnaval era uma festa que  
eu ouvia de longe e que guardo numa foto onde meus 
pais estão abraçados vestindo, roupas de cetim. Os me-
ninos, guerreavam com suas lanças de plástico coloridas, 
esguichando água uns nos outros e correndo com medo 
de palhaços e papangus. Os adultos iam para o clube, de 
onde chegavam de manhã e de onde a gente podia ouvir 
a música ao longe, numa festa a qual ainda não nos era 
permitido participar.

Esse ano foi assim.
Ouvi o Carnaval ao longe.
Na sexta-feira, a notícia da morte de um amigo dei-

xou claro, claríssimo, o que eu já sabia, mas ainda não 
estava conformado. Paulinho, pernambucano como eu, 
morreu na sexta de Carnaval. Paulinho, que nos últimos 
anos eu só encontrava no Carnaval, vestido de folião per-
nambucano. A linda sombrinha e a bata com as cores do 
estado do frevo. Morreu, vítima da covid, uma morte que 
poderia ser poética, “o folião se foi no Carnaval”, não fosse 
marcada por essa tragédia que tem adiado vidas e Car-
navais. Paulinho se foi, sem confete, sem serpentina, sem 
som de clarins, sem direito a despedidas.

Ouvi o Carnaval de longe. O Carnaval melancólico da 
meninice, o Carnaval do futuro. Quem sabe no ano que vem.

Bethânia, nosso orixá vivo, vaticinou: “Eu quero vaci-
na, respeito, verdade e misericórdia”.

O Homem da Meia Noite desceu sozinho a ladeira do 
Bonsucesso, na mais bela e emocionante imagem desse 
Carnaval silencioso.

Em Salvador, parecendo túmulos erguidos no calça-
mento, os tambores do Olodum também ficaram quietos, 
em respeito aos que se foram. Respeito.

Não vou dizer a vocês que senti saudade. Não senti.
Senti tristeza.
Senti tristeza ao lembrar de Mestre Fuba cantando o 

‘Hino das Muriçocas do Miramar’; do arrepio na espinha 
aos acordes iniciais de ‘Vassourinha’, o mais famoso dos 
frevos; do som das escolas do Rio de Janeiro na madruga-
da, pela televisão; dos trios elétricos da Bahia; dos estran-
geiros queimados pelo sol, encantados com nossa festa 
mais brasileira; com Lia, Deusa da Ciranda de Itamaracá, 
escoltada por todos os bonecos; dos homens vestidos de 
mulher nos blocos de virgens; de voltar exausto para casa, 
restos de fantasia pela rua, rastros de purpurina pela sala. 
Senti tristeza de não poder estar cantando e dançando 
frevo junto com meu povo, pelas ladeiras da cidade.

Esse ano a gente estava se guardando para o Carna-
val do ano que vem.

Um Carnaval que a gente nem sabe se vem.
Maluco, não? “Bicho maluco beleza...”
Tivemos, talvez, um dos mais inesquecíveis Carna-

vais. O Carnaval que não houve.
“...esse ano não vai ser igual aquele que passou...”
Já teve um ano ou outro em que não pude ir ao Car-

naval.  A gente fica triste, acha chato, fica pensando no que 
está perdendo.

Mas esse ano foi muito diferente.
Eu não pude ir porque não tinha para onde ir.
E talvez, se tivesse, não tinha porque ir.
Aqui dentro de mim, fiquei ouvindo tambores.
Por quatro noites de Carnaval, ouvindo tambores si-

lenciosos* e as batidas do coração.

(*) Quem já viu, sabe o tamanho do arrepio. ‘A Noite 
dos Tambores Silenciosos’ é uma cerimônia que acontece 
no Carnaval do Recife Antigo, onde os Maracatus silen-
ciam seus tambores em homenagem a N. S. do Rosário.

Trilha Sonora
‘Eu Acho É Pouco’ - com Lenine;
‘A Filha Da Chiquita Bacana’ - Caetano Veloso;
‘Bicho Maluco Beleza’ - Alceu Valença;
‘Hino do Clube Vassourinhas’;
‘Hino do Bloco As Virgens de Tambaú’;
‘Quando Isso Tudo Passar’ - Leo Russo;
E mais as que você quiser acrescentar aqui...

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Albuquerque (E) falará acerca da preparação de seu EP e sobre o Carnaval; já Isa (D) vai contar sobre sua ‘live show’ e seus projetos com a banda Pássaro Amarelo

Sérgio de Castro Pinto
sergiodecastropinto@gmail.com | ColaboradorArtigo

Dr. Arnaldo Tavares sempre me lem-
brou uma peça do dramaturgo e ficcio-
nista Luigi Pirandello: Seis personagens 
em busca de um autor. Só que Dr. Arnaldo 
não era apenas seis personagens, mas 
mil e uma personagens, desde o médico, 
o poeta, o artista plástico, o cientista, o 
humanista, passando pelo boêmio, pelo 
causeur, pelo enxadrista, até outras tan-
tas que ele desejasse ser, com a diferença 
de que não vivia em busca de um autor, 
pois, como no poema de José Régio, o 
poeta português, parecia dizer: “Não, não 
vou por aí, só vou por onde me levam os 
meus próprios passos”. 

Tinha até graça um autor se apro-
priar de Dr. Arnaldo como personagem 
e conduzi-lo coercitivamente por cami-
nhos que ele não gostaria de palmilhar! 
Decididamente, ele deixaria o autor 
atarantado, perdido, atônito, e tomaria 
os atalhos, os becos, as ruelas, as vere-
das, as avenidas largas ou os caminhos 
longos e ermos para chegar aos locais 
que bem entendesse. Por último, faria do 
autor uma criatura extremamente dócil, 
obedecendo às determinações do criador 
que ele passaria a ser. 

Dr. Arnaldo foi um insubmisso, 
como insubmisso também o é o seu filho 
Flávio Tavares, artista plástico cuja obra 
reflete o atual momento político sem 
ceder um milímetro sequer ao panfle-
tarismo vociferante, histérico e estéril 
em que se debatem, principalmente, os 
pseudo poetas deste imenso e infelicita-
do país de 8.516.000 Km².

Já a casa da Rua Palmeiras, número 
344, espécie de núcleo para o qual afluía 
uma geração de jovens para conversar, 
discutir e trocar ideias com o Dr. Arnaldo, 
Dona Otaviana e os filhos do casal, ainda 
deita raízes no ontem, ainda reverbera 
nas paredes as vozes daquele tempo, 
embora – na esteira do poema de Mauro 
Mota – tenha invertido “(...) a missão 
domiciliar: saiu da rua. A casa mora agora 
no antigo habitante”.

nnnnnnnnnn

Os livros Estudos etnomedicais sobre 
plantas no Nordeste do Brasil e Crendices 
populares sobre a bouba e as bananas, ora 
editados graças a um esforço conjunto 
das Universidades de Pernambuco, da 
Paraíba e de Maringá, deveriam ter vindo 
à lume com o Dr. Arnaldo vivo, mas só 
foram publicados depois de 28 anos do 
seu falecimento. 

É verdade que ele sempre foi um 
homem despojado com relação aos bens 
materiais e um dispersivo no tocante 
à sua propriedade intelectual, mas 
bem que tentou publicar os dois livros, 
embora só tenha encontrado evasivas, 

protelações e rodeios dos burocratas de 
plantão. Foi quando desistiu da emprei-
tada, uma vez que não tinha tempera-
mento para aturar o descaso ou o que 
quer que fosse com referência a uma 
obra que mereceu os encômios do gran-
de Câmara Cascudo: “Arnaldo Tavares é 
surpreendente pela amplidão laborada 
em tenacidade e obstinação jubilosa. (...)
sólido, real, positivo, mestre precioso na 
convivência intelectual, mas sobretudo 
é, partindo das margens do Sanhauá, um 
emocional exemplo, um exemplo parai-
bano de energia construtora, inalterável 
na obstinação magnífica em serviço da 
inteligência brasileira”. 

Os arquivos originais do Dr. Arnaldo 
Tavares permaneceram sob a guarda 
do casal Flávio e Alba Tavares, que os 
liberou, tornando possível a edição dos 
dois volumes pela  Santa Marta, parque 
“gráfico alemão nas terras de roça de 
Mussuré, no nosso Distrito Industrial”, 
segundo Gonzaga Rodrigues. Mas outros 
nomes devem ser lembrados, a exemplo 
da editora MVC Forma, Centro Avançado 
para Inovações em Saúde – Cais/ISG, e 
a Fundação de Amparo para a Ciência 
e Tecnologia de Pernambuco – Facepe, 
todos, sem exceção, responsáveis pela 
feitura dos dois volumes, cuja excelente 
feição gráfica deve-se ao apuro do poeta 
Juca Pontes. Já o pontapé inicial para a 
confecção dos dois livros deve ser debi-
tado ao casal Ivan da Rocha Pita e Suely 
Lins Galdino, ela, inclusive, ex-aluna do 
Doutor Arnaldo Tavares.

Dr. Arnaldo Tavares, os livros
 Arnaldo Tavares é 

surpreendente pela amplidão 
laborada em tenacidade e 
obstinação jubilosa. 
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O corretor tirou o “ene” no título e acabei gos-
tando. Hoje de manhã, cedinho, colocava o café 
no fogo e uma gatinha preto e branco estava bem 
concentrada, tomando água quando seus olhinhos 
amarelos se deram por conta da observadora 
curiosa. Passamos alguns minutos nos encaran-
do, paralisadas. Levantei uma mão para coçar a 
sobrancelha, momento exato de sua fuga. Questão 
de segundos, um cenário muda e não há como não 
acreditar na providência divina. Nada em círculos 
ou morde a si mesmo, quem simplifica a criação 
e sua arquitetura milimetricamente perfeita além 
do que não se pode ver ou tocar. Mesmo no invisí-
vel tudo funciona em harmonia. 

Filmes sobre a Segunda Guerra me exigem 
uma preparação emocional. Não dá pra ver a 
qualquer hora. Essa semana, finalmente assisti 
O destino de uma nação. O filme fala sobre as três 
semanas decisivas que mudaram a história da 
condução da guerra, a qual tinha a vitória certa 
de Hitler. Uma guerra que durou quase seis anos, 
com cerca de oitenta milhões de mortes e de his-
tórias marcantes.

O destino de uma nação é a história por trás 
da história. Mostra as decisões, os planos, os in-
teresses e a maquinaria humana que impulsio-
na os verdadeiros soldados à luta. A carnificina 
poderia ainda ter sido muito pior se não fosse a 
figura extravagante, grosseira e curiosa do pri-
meiro ministro Winston Churchill que em 10 de 
maio de 1940 assumiu o comando da Inglaterra 
e exterminou a ideia abominável de um acordo 
de paz com Hitler, conseguindo evacuar mais de 
300 mil soldados recuados em Dunquerque, com 
a maciça ajuda e apoio popular. 

Como em todo filme de guerra, não poderia 
faltar as cenas de apelo emocional que comigo 
sempre funcionam bem. No momento de dúvi-
das sobre ceder a pressão para o acordo nazista, 
Churchill vai ao metrô, conversa com o povo e 
faz uma consulta popular em sua estrita pala-
vra. “Não, nunca” é o coro contrário ao fascismo 
legítimo daquela época. Em um crescente Chur-
chill alimenta sua decisão já anteriormente pen-
sada e acertada. Como um milagre a chave vira 
e a pequena fresta de luz começa a aparecer. É 
o início da vitória que ainda levaria cinco anos 
para se consolidar.

“Homens fortes criam tempos fáceis e tem-
pos fáceis geram homens fracos, mas homens 
fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis 
geram homens fortes”, diz um provérbio orien-
tal. Assim aconteceu com Churchill. Guerras en-
frentamos todos os dias. Importante saber que 
nem sempre um acordo de paz é o que parece 
ser. Os ideais de igualdade de paz e amor muitas 
vezes encobrem um cheiro de enxofre que nem 
todo mundo ainda consegue sentir. São tempos 
difíceis. A gatinha me olhou, lembrei da quarta 
de cinzas e do período que se inicia. Desejo que 
as chaves sejam viradas e as luzes verdadeiras 
possam se acender. 

O destino de 
uma ação

em destaque
Crônica

Amanda K.
amandak.coluna@gmail.com

Edição: Audaci Junior      Editoração: Ada Carina
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Colunista colaboradora

Gary Oldman interpreta Winston Churchill em ‘O destino de uma nação’

Foto: Divulgação

Mais dois curtas-metragens se-
rão exibidos gratuitamente no proje-
to ‘Cine Bangüê On-Line’ desta sexta-
feira. A partir das 20h, as produções 
A Hora Azul e Com a Mosca Azul po-
dem ser vistos no canal oficial da 
Fundação Espaço Cultural da Paraíba 
no Youtube (/funescpbgov). Lem-
brando que, após a sessão, os filmes 
não ficarão disponíveis.

Gravado no Rio de Janeiro, A Hora 
Azul (18 min., 2014, classificação: 12 
anos) é dirigido por Giovani Barros, 
o mesmo realizador do curta A Vez de 
Matar, A Vez de Morrer, também exibi-
do no projeto da Funesc. Com a breve 
sinopse: “Ela olha o horizonte. O dia já 
começa a nascer”, a produção chegou 
a ser selecionada para festivais como 
a Mostra de Cinema de tiradentes 
(MG) e o Fest Aruanda (PB).

Como cineasta, Giovani Barros 
também dirigiu os curtas Uma Canção 

de Dois Humanos e As Heranças, que 
tiveram passagem por vários festivais 
nacionais e internacionais. Ele atua 
como assistente de direção em lon-
gas-metragens, trabalhando em fil-
mes como Corpo Elétrico, de Marcelo 
Caetano, Elon não Acredita na Morte, 
de Ricardo Alves Jr, Não Devore Meu 
Coração e Um Animal Amarelo, ambos 
de Felipe Bragança, e Sick Sick Sick, de 
Alice Furtado.

Já Com a Mosca Azul (15 min., 
2010, classificação: 12 anos), de Ce-
sar Netto,  acompanha cinco amigos 
que decidem se reunir após um longo 
tempo sem se ver. Porém, alguns fatos 
da vida fazem com que o encontro não 
seja bem-sucedido.

O filme produzido em São Paulo 
mostra a prepotência e valores dos 
seres humanos em meio à fragilidade 
da sua existência. Cesar Netto é ci-
neasta e fotógrafo. Diretor de vários 

curtas-metragens, entre eles o pre-
miado Satúrnica, também exibido em 
uma edição do ‘Cine Bangüê On-Li-
ne’. O seu mais novo curta se chama 
Um pedaço seu por alguém que você 
ama. Atualmente, o diretor se dedica 
ao seu primeiro longa-metragem: o 
documentário Rap Girl, a verdadeira 
história do rap feminino.

Audiovisual

‘Cine Bangüê On-line’ 
exibe dois curtas hoje

Fotos: Divulgação

Projeto da Funesc passará gratuitamente em única sessão virtual as produções ‘Com a Mosca Azul’ (E), de São Paulo, e ‘A Hora Azul’ (D), do Rio de Janeiro

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

EstrEia

tom E JErry (EUA. Dir: Tim Story. Anima-
ção, Comédia e Aventura. Livre). Adaptação do 
clássico desenho animado da Hanna-Barbera, 
retornando às origens da história e mostrando 
como Tom e Jerry se conheceram. Depois de 
anos vivendo na casa de um casal de idosos que 
o trata como um animal de estimação, Jerry 
precisa se virar para sobreviver quando desco-
bre que existem novos locatários no local. E pior 
do que isso: eles trouxeram consigo um gato. 
CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h45 - 17h45 - 
19h45; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 15h45 
- 17h45 - 19h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 
14h30 - 17h; CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 
16h - 18h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 (dub.): 
15h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
14h30 - 17h - 19h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
3 (dub.): 15H45 - 18H15.

Pré-EstrEia

moNstEr HUNtEr (EUA. Dir: Paul W.S. 
Anderson. Acção, Fantasia e Aventura. 14 anos). 
Baseado no jogo da Capcom homônimo, por 
trás do mundo que conhecemos, existe um pe-
rigoso universo, com bestas gigantes e monstros 
perigosos que governam com total feracidade. 
Quando uma tempestade de areia transporta a 
Tenente Artemis (Milla Jovovich) e sua unidade 
para esse mundo, os soldados ficam em choque, 
descobrindo que o novo ambiente é o hostil lar 
de diversas criaturas perigosas, imunes ao seu 
poder de fogo. Batalhando por suas vidas, a 
unidade precisará de um milagre para se salvar 
da fúria desse inóspito novo local. CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 14h30 - 16h30 - 18h30 - 

20h30; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 14h30 
- 16h30 - 18h30 - 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 
5 (dub.): 14h (somente sáb. e dom.) - 16h30 - 
19h; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 (MacroXE): 15h 
(dub.) - 17h30 (leg.) - 20h (leg.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 1 (dub.): 15h - 17h30 - 20h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 14h (so-
mente sáb. e dom.) - 16h30 - 19h.

CoNtiNUação

mUlHEr-maravilHa 1984 (Won-
der Woman 1984, EUA. Dir: Patty Jenkins. 
Aventura e fantasia. 12 anos). Diana Prince/
Mulher-Maravilha (Gal Gadot) está em 1984, 
durante a Guerra Fria, entrando em conflito 
com dois grande inimigos: o empresário de 
mídia Maxwell Lord (Pedro Pascal) e a amiga 
que virou inimiga, Barbara Minerva/Chee-

tah (Kristen Wiig). CINE SERCLA TAMBIÁ 2 
(dub.): 20h; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.):  
20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.):  19h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 19h30.

PiNÓQUio (Pinocchio, Itália, França, Reino 
Unido. Dir: Matteo Garrone. Drama e fantasia. 
10 anos). O solitário marceneiro Gepeto (Ro-
berto Benigni) tem o grande desejo de ser pai, 
e deseja que Pinóquio (Federico Ielapi), o bo-
neco de madeira que acabou de construir, ga-
nhe vida. Seu pedido é atendido, mas a deso-
bediência do jovem brinquedo faz com que ele 
se perca de casa e embarque em uma jornada 
repleta de mistérios e seres mágicos, que o le-
vará a conhecer de fato os perigos do mundo. 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 17h30; CINE 
SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 17h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 10 (leg.): 18h.

Versão “carne, osso e madeira” de ‘Pinóquio’ continua na programação de João Pessoa e Campina Grande

Foto: Divulgação

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



Cultura

Triluna traz autoras negras, cis, trans e pessoas LGBTQAP+ que estão fora do catálogo das grandes editoras

Nascida em 2019, a edi-
tora independente Triluna, 
capitaneada por Aline Car-
doso, chega neste ano com 
três livros lançados e um 
projeto audacioso chamando 
‘Chamada da Lua Negra’. A 
Triluna vem ao mundo pela 
necessidade que a própria 
idealizadora sentiu de dar vi-
sibilidade às vozes esquecida: 
mulheres negras, cis, trans e 
pessoas LGBTQAP+, que es-
tão fora do catálogo das gran-
des editoras e encontram um 
espaço de resistência.

As primeiras publica-
ções trazem Anna Apoliná-
rio com o livro A Chave Sel-
vagem do Sonho, Luíza Paiva 
com Herética e a própria Ali-
ne com seu Harpia. A escri-
tora, poetisa e editora nos 
conta que os livros tiveram 
uma ótima aceitação nas re-
des e no boca à boca, onde 

conseguiram ser financia-
dos com sucesso. 

Mesmo diante de todas 
as dificuldades de uma edi-
tora pequena no meio de 
uma pandemia, a Triluna 
lançou um projeto de fôlego 
que visa à publicação de 24 
autoras até o fim desde ano.  
No ano passado, a ‘Chamada 
da Lua Negra’ recebeu mais 
de 35 obras das quais foram 
escolhidos 24 títulos, todos 
de poesias escritos por pes-
soas negras plurais.

Em janeiro, através 
do financiamento coletivo 
pela plataforma Cartase, a 
iniciativa já teve seus pri-
meiros lançamentos: a pa-
raibana Bianca Rufino com 
o livro Zíngara e a carioca 
Silva Barros com a antologia 
Poemas para meu corpo nu. 
Neste mês, as campanhas 
virtuais continuam com no-
vas publicações. 

Os livros já publicados 
estarão disponíveis no site 

oficial da Triluna. Para con-
tribuir com o financiamen-
to e adquirir os títulos que 
estão por vir, os interessa-
dos deve acessar o site do 
Catarse (www.cartase.me/
lua_negra). 

Na entrevista abaixo 
realizada com a idealizado-
ra, escritora e editora Aline 
Cardoso, a paraibana  fala 
um pouco sobre como lidar 
com a crise sanitária, os fu-
turos projetos e militância 
solidificada pela Triluna.

A Triluna é uma jovem 
editora independente, que 
nasceu em 2019.  Fale um 
pouco sobre como surgiu 
a ideia criá-la?

A Triluna é uma microe-
ditora fundada por uma mu-
lher negra, mãe solo, escritora, 
editora, professora e artivista 
paraibana. O projeto editorial, 
desde a fundação, foca em 
pessoas negras, mulheres cis 
e trans e pessoas LGBTQIAP+. 
A literatura é resistência, por 
isso, neste espaço editorial 
nós seremos sempre o foco. A 
editora Triluna surgiu a partir 
da necessidade de publicar 
pessoas historicamente silen-
ciadas e que sempre tiveram 
dificuldades de acessar a pos-
sibilidade de publicação.

Como foi o caminho du-
rante essa pandemia, na 
qual diversas editoras tive-
rem muitas dificuldades?

Iniciar e sobreviver no 
mercado editorial brasileiro 
não é fácil, desde o surgi-

mento, a Triluna trabalha de 
forma independente com a 
proposta de financiamento 
coletivo na Internet. Acre-
ditamos que há algo de re-
volucionário nessa lógica 
editorial que vem sendo 
adotada por várias outras 
editoras. Estamos colo-
cando em contato direto a 
rede de leitores e pessoas 
ligadas aos autores. Assim, 
conhecendo cada projeto, 
os leitores têm o poder de 
colaborar para o financia-
mento da obra. A literatura 
é resistência, principalmen-
te em cenários caóticos.

É um direito e uma 
necessidade, e, com esse 
processo diferenciado de 
pensar a produção editorial, 
estamos desconstruindo o 
pensamento de que o livro é 
um item de luxo, reservado 
apenas para poucos. Isso, 
por si só, já é algo muito po-
tente para os leitores e escri-
tores que agem diretamente 
em parceria com a Triluna 

para que a publicação dos 
livros se torne real.

Mesmo em meio à pan-
demia, conseguimos realizar 
um projeto a cada trimestre 
possibilitando a publica-
ção de: A Chave Selvagem 
do Sonho (Anna Apolinário, 
2020), Harpia (Aline Cardo-
so, 2020) e Herética (Luíza 
Paiva, 2020). Essa realidade 
nos mostrou mais uma vez 

a relevância da produção 
cultural para a vida e a saúde 
mental das pessoas.

Você criou, dentro da 
Triluna, o projeto ‘Chama-
da da Lua Negra’, que traz 
24 novos escritores negros 
plurais para serem publi-
cados durante o ano de 
2021. Como foi a idealiza-
ção dessa iniciativa? Fale 

também um pouco sobre 
a escolha das autoras.

Percebemos que só 
10% dos livros brasileiros 
publicados entre 1965 e 
2014 foram escritos por 
autores negros (conforme 
dados publicados em ma-
téria da revista Geledés). A 
‘Chamada da Lua Negra’ foi 
aberta pela Triluna entre 
os meses de setembro e 
outubro do ano passado, 
com o desejo de publicar, 
durante o ano de 2021, 24 
livros de poemas inéditos 
escritos por pessoas negras 
plurais, estreantes ou não. 
A seleção foi feita conside-
rando-se alguns critérios 
básicos de organização tex-
tual, desenvolvimento do 
projeto do livro, teor lite-
rário e a poética explorada 
em cada obra.

Como foi a experiência 
com o financiamento cole-
tivona Internet? Quais são 
as autoras de fevereiro e 

onde os leitores que não 
conseguiram participar 
do financiamento podem 
encontrar as obras?

Em janeiro consegui-
mos atingir 48% da meta 
de publicação estabelecida 
para os dois livros. As auto-
ras e os títulos de fevereiro 
são As árvores morrem de pé, 
de Cyelle Carmem, e África, 
seu povo o maior legado, de 
Fernanda Luiza. Estamos 
trabalhando para manter 
as assinaturas que conse-
guimos conquistar até aqui 
e avançar até atingirmos 
100% da meta proposta 
mensalmente para a produ-
ção dos livros.

As obras podem ser ad-
quiridas entrando em con-
tato com a Editora Triluna 
através das redes sociais do 
Instagram: @editoratrilu-
na e @linhanegra, também 
pelo e-mail: editoratrilu-
na@gmail.com e acessando 
o site: www.editoratriluna.
com.br.

Editora da Paraíba oferece 
visibilidade aos excluídos

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Adeus, janeiro, adeus. Com as bênçãos 
do poeta Jomar Morais Souto (foto aci-
ma) e o Rio Sanhauá à direita. 
       Ele nasceu em Santa Luzia do Sabugi. 
Interiorano todo, no melhor dos sentidos 
(se é que existe algum tipo de pior sentido 
em interiorano ser).
       E ele, o poeta, universalizou-se por 

completo e passou a amar como poucos 
esta cidade da qual traçou um “Itin-
erário lírico”.
       Autor de Fazenda de murmúrios, 
Agrarianas e do Itinerário lírico da cidade 
de João Pessoa, entre outros livros,  Jomar 
Souto me inspira a transcrever n’Essas 
Coisas fragmentos de sua longa poesia pe-
las ruas da cidade onde nasci e onde, por 

enquanto e encan-
to, continuo. Vamos 
lá, com Jomar.       

   
“E de dentro de 

trombetas verdes 
clarins não são,mas 
será a ressonância 

ou a eclosão
de uma haste verde 

remando
mangue água rio e 

sangue
caranguejo e San-

hauá.
Clarins não são, 

mas, serão ecos de 
pás, picaretas escalando uma ladeira

e se fazendo canção matinal de giz e cal.
Ilha do Bispo da cidade baixa, jóia 

de pobre sacudida ao chão
é a noite fria – eu sei – que te descobre

aos olhos verdes de divagação.
Aí deitada neste leito triste tu tens um jeito 
assim de cortesã perdidamente só a contem-

plar a bacanal pagã
desta cidade máscara em pó.

Daqui do algo a minha balustrada recolhe 
as notas musicais de lá, recolhe o canto que 
lhe vem das rotas de um pescador no vale 

Sanhauá. Vinde navios ao Porto
chegando d’águas do Tejo trazer caixas de 

azulejo e outras coisas da Corte!
Aqui, o canto é a demora
do verde que está no ar.

Quanto ao tempo é a permanência
de uns olhos sempre a esperar

parece - por um navio
fantasma que nunca vem
nesta baixada aportar”.

Este navio fantasma
por certo não vai chegar,

pois o Porto, aqui, parado,
é um porto de mar sem mar.

Na apertada singradura
é de verde a dimensão:

o trem penetra no Porto, o navio, na Es-
tação.

Talvez por morto um marujo
procurasse algo melhor”.

Adeus ainda a janeiro, com a poesia de Jomar Souto
Foto: Ortilo Antonio Foto: Divulgação

Eduardo Algusto 
Especial para A União

Foto: Divulgação

Idealizada pela poetisa Aline Cardoso, editora visa lançar 
24 livros de escritoras negras plurais até o fim deste anoA EntrEvistA

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da

Editora Triluna
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Limitação na vacinação, preferência dos idosos e o favorecimento de outras categorias não prioritárias estão na pauta

A 2ª Vara da Justiça 
Federal na Paraíba (JFPB) 
realiza hoje, a partir das 9h, 
uma audiência de concilia-
ção sobre assuntos relacio-
nados ao Plano Nacional de 
Operacionalização da Va-
cinação Contra a Covid-19 
no estado, mais especifi-
camente no município de 
João Pessoa. A sessão será 
on-line, por meio da plata-
forma Zoom.

“O objetivo é tentar 
solucionar,  juntamente 
com as partes envolvidas, 
alguns dos problemas ve-
rificados na campanha de 
vacinação referente à co-
vid-19 no estado”, destacou 
a juíza federal da 2ª Vara, 
Wanessa Figueiredo dos 
Santos Lima.

Um dos  problemas 
relacionados aos casos de 
“fura-filas” (pessoas que 
foram vacinadas sem esta-
rem nos chamados grupos 
prioritários) envolvem o 
Hospital Nossa Senhora 
das Neves, localizado na 
capital paraibana.

Devem participar da 
audiência os representan-
tes do Ministério Público 
Federal (MPF), do Minis-
tério Público da Paraíba 
(MMPB), do Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT), 
do Governo Federal, do 
Governo do Estado e da 
Prefeitura de João Pessoa 
(PMJP), além do Hospital 
Nossa Senhora das Neves.

Entre os temas a serem 
discutidos estão: a limita-
ção dos trabalhadores de 
saúde a serem vacinados, 
a garantia de preferência 
dos idosos na ordem de 
imunização e a proibição 
do favorecimento de outras 
categorias que não estão 
nos grupos prioritários do 
Plano de Vacinação do Mi-
nistério da Saúde, os co-
nhecidos “fura-filas”.

“Fura-filas”: Justiça Federal 
realiza audiência na capital

Recadastramento
A Prefeitura de João Pessoa realiza, até o próximo dia 15 de março, o ‘Censo Cadastral 
Previdenciário’ para todos os servidores da ativa, entre eles os efetivos, comissionados e 
prestadores de serviço. A medida visa atualizar os dados cadastrais na administração. Página 14
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ALPB aprova matéria de incentivo às 
cooperativas e geração de emprego

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) aprovou 
ontem o projeto de lei encami-
nhado pelo governador João 
Azevêdo (Cidadania) instituin-
do políticas de incentivo às coo-
perativas da Paraíba. Na mesma 
sessão, também foi aprovada 
outra propositura que trata de 
startups e, juntas, as duas ini-
ciativas visam gerar captação de 
recursos, criar novos empregos 
e ajudar na retomada da econo-
mia no período pós-pandemia.

As duas matérias foram 
as mais importantes da pauta 
da sessão remota que marcou 
a retomada das atividades de 
plenário no dia de ontem, e que 
começou com o presidente da 
ALPB, deputado Adriano Gal-
dino (Avante), providenciando 
a instalação e eleição dos pre-
sidentes e vices de todas as co-
missões permanentes da Casa.

Pelo projeto de nova polí-

tica de apoio às cooperativas, o 
Governo do  Estado vai estimu-
lar a captação e a disponibiliza-
ção de recursos financeiros para 
o setor e, com isso, gerar mais 
espaço de trabalho e expandir a 
produção. “A convenção em lei 
desse projeto incrementará o 
leque de ações do Governo Esta-
dual da Paraíba para estimular 
os mais variados segmentos da 
economia”, afirmou a deputada 
estadual Pollyana Dutra (PSB).

Como uma das principais 
defensoras da matéria desde 
que ela começou a tramitar no 
Legislativo, ela acrescentou que, 
transformado em lei, o projeto 
também deve minimizar a crise 
econômica decorrente da pan-
demia. “Esse projeto é extraor-
dinário, é um sonho de cada 
estado”, declarou Pollyanna.

No segmento das startups, 
os deputados também aprova-
ram por unanimidade o texto 
que cria política de incentivo 
e desenvolvimento. A matéria 
busca dar apoio às empresas 

Logo depois de abrir 
a sessão, o presidente 
Adriano Galdino anun-
ciou a instalação do Con-
selho de Ética e das onze 
comissões permanentes 
da Casa, passando, em se-
guida, a conduzir ele mes-
mo o processo de eleição 
do presidente e vice de 
cada uma delas.

O deputado Ricar-
do Barbosa (PSB), líder 
da base aliada, foi eleito 
presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) e também para vice
-presidente da Comissão 
de Orçamento e Finanças, 
ficando como presidente 
desta o deputado Branco 
Mendes (Podemos).

Além de Ricardo 
Barbosa, a Comissão de 
Constituição e Justiça 
da ALPB ficou composta 
pelo deputado Edmilson 
Soares (Podemos) na 
vice e conta ainda com 
Júnior Araújo (Avante), 
Jutay Meneses (Republi-
canos), Hervázio Bezerra 

(Cidadania), Anderson 
Monteiro (PSC) e Wallber 
Virgolino (Patriota).

Os demais titula-
res da Comissão de Or-
çamento são Buba Ger-
mano (PSB),  Wilson 
Filho (PTB), Júnior Araújo 
(Avante), Tovar Correia 
Lima (PSDB) e Camila 
Toscano (PSDB), e será 
esta a comissão que, em 
breve, começará a julgar 
o processo das contas de 
2016 do ex-governador 
Ricardo Coutinho (PSB), 
desaprovadas no come-
ço deste mês pelo Tribu-
nal de Contas do Estado 
(TCE).

Para a presidência 
do Conselho de Ética foi 
eleito o deputado Manoel 
Ludgério (PSD), tendo 
Edmilson Soares (Pode-
mos) na vice e Branco 
Mendes (Podemos) como 
corregedor. Os demais 
membros são Jeová Cam-
pos (PSB), Júnior Araújo, 
Camila Toscano e Tovar 
Correia Lima.

Ademlson José
ademilson2019jose@gmail.com

Prefeitura de Bayeux terá que suspender vacinação indevida
A pedido do Ministério Público 

da Paraíba (MPPB) e do Ministério 
Público Federal (MPF), em reunião 
realizada por videoconferência na 
manhã de ontem, a Prefeitura de 
Bayeux se comprometeu a sus-
pender a vacinação de pessoas 
que não se enquadram no grupo 
de trabalhadores da linha de fren-
te de atendimento aos pacientes 
com covid-19.

Nesta quarta-feira (17), a 
prefeitura tinha divulgado crono-
grama de vacinação por drive-th-
ru contemplando grupos fora da 
prioridade inicial, inclusive traba-
lhadores do Centro de Zoonoses 
do município, de setores adminis-
trativos, universitários, estagiários 
e bombeiros.

Com o acordo firmado, ape-
nas os idosos e os profissionais de 
saúde que estão atuando na linha 
de frente do combate à pandemia 
de covid-19 serão vacinados nes-
ta primeira etapa de imunização, 
conforme decisão judicial da 2ª 
Vara da Justiça Federal. Os Mi-

nistérios Públicos reforçam que 
os trabalhadores que não atuam 
diretamente no combate ao novo 
coronavírus só poderão ser imuni-
zados depois de atingida a meta 
geral de atendimento do público 
idoso.

Deve ser obedecido, confor-
me o Plano Nacional de Opera-
cionalização da Vacinação Contra 
a Covid-19, critério decrescente, 
com metas para imunização, ini-
ciando por idosos de 80 anos de 
idade ou mais, depois de 75 a 79 
anos, seguidos pelos de 70 a 74 
e, por fim, as faixas etárias de 65 
a 69 e 60 a 64.

“Os demais trabalhadores de 
saúde que são expostos a risco de 
contaminação também fazem a 
jus à oportuna imunização e te-
rão o seu atendimento prioritário 
após o público idoso”, declarou o 
procurador do MPF, José Guilher-
me Ferraz.

Na ocasião, o secretário mu-
nicipal de Saúde informou que 
alguns familiares não estão con-

sentindo que seus parentes idosos 
sejam vacinados. Nesse aspecto, 
a promotora de Justiça de defesa 
da saúde, Fabiana Lobo, esclare-
ceu que a própria pessoa idosa é 
que deverá decidir sobre o recebi-
mento da vacina, após ser cientifi-
cada dos riscos da recusa, já que 
a lei não prevê incapacidade em 
razão da idade.

Todavia, advertiu que, nas hi-
póteses de idosos incapacitados, 
a recusa dos familiares de vaciná
-los deverá ser comunicada à Pro-
motoria de Justiça de Bayeux para 
que acompanhe essas situações.

Além de Bayeux, represen-
tantes do estado da Paraíba e da 
Prefeitura de Campina Grande 
(PMCG) se manifestaram na im-
prensa e redes sociais no sentido de 
que cumprirão a decisão da Justiça 
Federal, obedecendo a prioridade 
para idosos de todas as faixas etá-
rias, com a ordem estabelecida, 
antes dos trabalhadores da saúde 
que não estejam atuando na linha 
de frente do combate à pandemia.

Ao contrário de Bayeux, Go-
verno do Estado e Campina Gran-
de, o município de João Pessoa 
recorreu para que a prioridade 
de idosos com menos de 90 anos 
seja adiada para após os traba-
lhadores de saúde em sentido 
amplo, o que na visão dos ramos 
do Ministério Público na Paraíba 
é um equívoco.

“Esperamos que a Prefei-
tura de João Pessoa reconside-
re. A mortalidade dos idosos é 
esmagadoramente superior a 
de todos os grupos”, ressaltou 
Guilherme Ferraz. Segundo a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), 75% dos óbitos causados 
pelo novo coronavírus na Pa-
raíba acometeram pessoas de 
60 anos ou mais. Outros mu-
nicípios que não observarem a 
prioridade exclusiva para idosos 
neste momento (em relação 
à primeira dose) poderão ser 
também acionados judicial-
mente”, concluiu o procurador 
da República”.

A audiência pública foi convocada pela 2ª Vara da Justiça Federal, em 
João Pessoa, e está programada para ter início às 

9h, por meio de videoconferência
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em processo de formação, além 
de fomentar ações e atividades 
voltadas para o setor de inova-
ção tecnológica.

“O projeto vem com o in-
tuito de modernizar o estado”, 
resumiu o líder do Governo na 
Assembleia, deputado Wilson 
Filho (PTB), ao salientar que as 
startups movem a economia do 
mundo e esse fortalecimento, 
esse crescimento digital está 
presente no mundo inteiro.

Como relator da matéria, 

ele fez questão de lembrar que 
“as maiores empresas nas bol-
sas de valores mundiais têm a 
ver diretamente com empre-
sas vinculadas à tecnologia que 
se iniciaram justamente como 
startups”, acrescentou o líder. 
“O objetivo dessa iniciativa é 
criar incentivos e estímulos, es-
pecialmente, para uma geração 
que está constantemente co-
nectada”, argumentou o autor 
da matéria, deputado estadual 
Raniery Paulino.

Comissões permanentes

Primeira sessão ordinária da Assembleia no ano ocorreu de forma remota

Foto: Agência ALPB
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‘Censo Cadastral Previdenciário’ pretende fazer levantamento dos servidores efetivos, comissionados e prestadores de serviço

A Prefeitura de João Pessoa 
(PMJP) realiza, até o próximo 
dia 15 de março, o ‘Censo Ca-
dastral Previdenciário’ para 
todos os servidores da ativa, 
entre eles os efetivos, comis-
sionados e prestadores de ser-
viço. A medida visa atualizar os 
dados cadastrais de todos os 
profissionais da administração 
municipal e traçar um “raio-x” 
dos servidores.

Por meio do censo realiza-
do em parceria com o Instituto 
Previdenciário Municipal (IPM), 
a Secretaria da Administração 
(Sead) poderá definir novas po-
líticas de valorização e capaci-
tação dos servidores, implantar 
um banco de talentos e adequar 
o corpo técnico da prefeitura aos 
serviços prestados à população, 
garantindo maior produtividade.

“Verificamos que os docu-
mentos de muitos servidores da 
prefeitura estão desatualizados 
e é importante que o Setor de 
Recursos Humanos tenha da-
dos mais concretos de nossos 
profissionais, sem informações 
desencontradas ou com docu-
mentos antigos. Com o censo, 
nós poderemos traçar um diag-

nóstico dos nossos profissionais 
e oferecer capacitações, ade-
quar o perfil deles aos cargos 
e oferecer, consequentemente, 
melhores serviços à população”, 
afirmou o secretário da Admi-
nistração, Valdo Alves.

O Decreto 9.680, que institui 
o censo, foi publicado ontem no 
Semanário Oficial do Município 
(SOM) e é de caráter obrigatório. 
Os servidores devem clicar no 
link exibido na página inicial do 
Portal da PMJP (joaopessoa.pb.
gov.br) ou no Portal do Servidor, 
e acessar os dados cadastrais 
pessoais para verificar quais in-
formações precisam ser atuali-
zadas. Após a conclusão do cen-
so com os servidores da ativa, a 
Sead e o IPM realizarão o mesmo 
processo com os aposentados e 
pensionistas, entre os dias 1º e 
31 de maio.

Dependendo de cada caso, 
será necessário anexar cópias 
digitalizadas de documentos, 
como RG, CPF, Carteira de Tra-
balho, Título de Eleitor, Certi-
ficado de Reservista, CNH (de-
pendendo da função), Certidão 
de Nascimento ou Casamento, 
comprovante de residência e 

Prefeitura de JP realiza ‘raio-x’ 
da administração municipal

Ação Parlamentar

Notas & Fatos

Pelas Prefeituras

Política em Movimento

Mais transparência
Foi aprovado na Câmara Municipal de Cam-
pina Grande (CMCG) requerimento de au-
toria da vereadora Jô Oliveira (PCdoB) que 
sugere ao chefe do Poder Executivo e à 
Secretaria da Saúde do município que, na 
lista dos vacinados contra a covid-19, cons-
tem dados mais completos sobre os bene-
ficiados, visando melhorar a transparência 
desse processo de imunização. A listagem 
deverá ter dados como o nome completo, 
função ou cargo que a pessoa ocupa, local de 
trabalho e número do cartão do SUS.

Eleições na CNM
A Confederação Nacional de Municípios 
(CNM) divulgou edital de convocação das 
eleições para a escolha dos integrantes do 
Conselho Diretor, do Conselho Fiscal e do 
Conselho de Representantes Regionais da 
entidade. O pleito acontecerá no dia 11 de 
março, por meio eletrônico. Todos os eleito-
res receberão senha individual e intransfe-
rível para votar. A senha será encaminhada 
via correio, por carta registrada e lacrada.
Estão aptos a votar representantes legais dos 
municípios associados à CNM.

Hospital de São Paulo
Com quadro de covid-19, o ex-senador e 
empresário paraibano José Carlos da Silva 
Júnior, de 95 anos, foi transferido para um 
hospital particular em São Paulo (SP) para se 
tratar da doença. Natural de Campina Gran-
de, ele é dono da Rede Paraíba de Televisão 
(TVs Cabo Branco e Paraíba; e as rádios FM 
Cabo Branco e CBN) e foi vice-governador 
da Paraíba, no governo de Wilson Braga, no 
período de 1983 a 1986, e  senador da Repú-
blica, entre os anos de 1996 e 1999.

Concurso em Coremas
Edital de concurso público na Prefeitura de 
Coremas, no Sertão paraibano, oferece 153 
vagas para todos os níveis de escolaridade, 
com salários de até R$ 6 mil. As inscrições se-
rão realizadas exclusivamente pela internet 
entre os dias 22 de fevereiro e 19 de março, 
no site da organizadora do concurso. As taxas 
de inscrição custam R$ 60,00 para cargos de 
nível fundamental, R$ 80,00 para cargos de 
nível médio e técnico e R$ 100,00 para cargos 
de nível superior.

Quarentena coletiva
Novo decreto publicado pela Prefeitura de 
Cajazeiras determinou, desde a quinta-feira 
(18), o fechamento de todos os estabelecimen-
tos considerados não essenciais na cidade. A 
quarentena coletiva no município permane-
cerá até o dia 28 e tem como objetivo conter 
o avanço do novo coronavírus na cidade. O 
decreto levou também em consideração a alta 
taxa de ocupação dos leitos destinados para 
pacientes com covid-19 na cidade.

‘Defensoria Itinerante’
O prefeito da cidade de Ingá, Robério Burity 
(PDT), foi recebido pelo defensor público-ge-
ral da Paraíba, Ricardo Barros, para discutir 
parcerias em benefício da assistência jurídica 
gratuita na cidade. O gestor garantiu apoio na 
realização do projeto ‘Defensoria Itinerante’, 
que estará na cidade de 8 a 10 de março, e 
também se comprometeu com a assinatura 
de um termo de cooperação técnica que dará 
celeridade ao andamento dos processos que 
tramitam nas varas da Comarca de Ingá.

Em Campina Grande
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) 
estaria sendo esperado na Paraíba nesta sex-
ta-feira (19). Ele vai participar da inauguração 
de uma adutora na região de Sertânia, em Per-
nambuco, mas há quem garanta que ele apro-
veitará a viagem para visitar Campina Grande, 
onde poderá ser recepcionado pelo prefeito 
Bruno Cunha Lima (PSD) e pelo ex-prefeito 
Romero Rodrigues (PSD). Todavia, o encontro 
não aparece na agenda oficial do presidente.

Câmara de João Pessoa realizará primeira 
sessão ordinária na próxima terça-feira

Prefeito de Camalaú continua afastado do 
cargo por mais 180 dias, decide a Justiça

O ano legislativo na Câmara 
Municipal de João Pessoa (CMJP) 
terá início na próxima terça-feira 
(23). A sessão híbrida (presencial 
e remota) contará com a presen-
ça do prefeito da capital, Cicero 
Lucena (Progressistas), que irá 
levar a mensagem do Poder Exe-
cutivo municipal aos vereadores. 
As definições do retorno foram 
divulgadas ontem em reunião da 
mesa diretora da CMJP.

Os integrantes da mesa dire-
tora devem participar de forma 
presencial, em plenário, enquanto 
os demais vereadores estarão 

Apesar de reeleito em no-
vembro do ano passado, o pre-
feito do município de Camalaú, 
Alecsandro Bezerra dos Santos 
(PSDB), mais conhecido por 
Sandro Môco, continuará afas-
tado do cargo por mais 180 
dias, conforme decisão anun-
ciada no começo desta semana 
pelo desembargador Arnóbio 
Alves Teodósio.

Afastado inicialmente em 
agosto do ano passado, quando 
também foi preso e solto após 
pagamento de fiança, Sandro 
Môco foi o principal alvo da 
‘Operação Rent a Car’, desen-
cadeada pelo Grupo de Atua-
ção Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Gaeco) e 
pela Comissão de Combate aos 
Crimes de Responsabilidade e 
à Improbidade Administrativa 
(Ccrimp), do Ministério Públi-
co da Paraíba (MPPB); e pela 
Polícia Militar.

Por tramitar em segre-
do de Justiça, assessores do 
desembargador e também da 

Prefeitura de Camalaú evita-
ram dar mais detalhes do pro-
cesso, limitando-se a revelar 
somente que a ampliação do 
afastamento pode ser alte-
rada diante de qualquer fato 
novo nas investigações do Mi-
nistério Público, mas que, em 
princípio, vale a manutenção 
do afastamento determinado 
pelo desembargador. Sandro 

Môco vem sendo substituído na 
administração da cidade pelo 
vice-prefeito eleito, Ubirajara 
Mariano (Pros).

A ‘Operação Rent a Car’ 
apura ocorrência de crimes 
de falsidade documental, frau-
des em licitação e desvio de 

recursos públicos na prefei-
tura de Camalaú. Os contratos 
fraudulentos provocaram um 
prejuízo ao erário no valor de 
R$ 314.690,62.

Durante o cumprimen-
to dos mandados de busca e 
apreensão foram encontrados 
arma e uma bolsa “com muito 
dinheiro” na casa do prefeito 
reeleito. O Ministério Público 
estima em R$ 60 mil o volume 
de recursos encontrados em 
poder do político.

A operação tem alicerce 
em uma ação penal movida 
pelo MPPB contra o prefeito e 
contra outras pessoas, suspei-
tos de planejar e desviar recur-
sos públicos do município. O 
prefeito foi processado e tinha 
uma caminhonete de luxo e um 
caminhão registrados em nome 
de “laranjas”.

Desde o início da gestão 
de Sandro Môco, em 2017, os 
veículos Nissan Frontier e o 
caminhão Mercedes Benz são 
sistematicamente locados ao 
município de Camalaú, após 
prévio direcionamento de pro-
cessos de licitação, especial-

mente modelados para essa 
finalidade.

A caminhonete teria sido 
adquirida junto a uma conces-
sionária de Caruaru em março 
de 2017, pelo valor de R$ 165 
mil. Desses valor, R$ 110 mil 
foram pagos por meio de trans-
ferência bancária de conta titu-
larizada pelo próprio prefeito. 
Em contrapartida, o municí-
pio de Camalaú já pagou pelo 
menos R$ 140.902,00 pelos 
contratos de locação. De acor-
do cm o MPPB, a caminhonete 
era vinculada ao gabinete do 
prefeito, que usava o veículo, 
ainda arcando com os custos 
da locação.

Quanto ao caminhão, a in-
vestigação identificou que ele 
foi adquirido por R$ 24 mil en-
quanto o município de Camalaú 
já arcou com R$ 166.404,00 
pelos três anos de locação. As 
investigações do MPPB tam-
bém detectaram um desvio de 
recursos públicos na aquisição 
de peças mecânicas direcio-
nadas a um caminhão, com as 
mesmas características do veí-
culo do prefeito.

comprovante de escolaridade, 
diploma ou certificado de con-
clusão de curso. O servidor que 
tiver dúvidas sobre como pro-
ceder deve procurar o Recursos 
Humanos de sua secretaria de 
origem.

De acordo com o diretor 
de Recursos Humanos da Sead, 
Eriko Heyller, a partir de julho 
deste ano, os órgãos públicos 
deverão realizar a implantação 
do cadastro dos seus servido-
res no Sistema de Escrituração 

Fiscal Digital das Obrigações 
Fiscais Previdenciárias e Traba-
lhistas (eSocial).

O sistema foi lançado em 
2014 com o objetivo de unificar 
todas as obrigações trabalhistas. 
“Com a necessidade de cum-
prirmos com a implantação do 
eSocial na prefeitura, este censo 
permitirá sanarmos todas as 
inconsistências nas informações 
cadastrais previamente, dando 
mais segurança ao novo siste-
ma”, explicou o diretor.

Os servidores do município deverão utilizar o Portal da PMJP para fazer o recadastramento

Foto: Kleide Teixeira

de forma remota. Além disso, 
ficou definido que as reuniões 
das comissões permanentes irão 
ocorrer todas as segundas e quar-
tas-feiras, enquanto as sessões 
ordinárias serão nas terças e 
quintas-feiras.

Os vereadores deverão fazer 
uma avaliação quinzenal sobre 
o quadro da pandemia na Paraí-
ba, quando deverão tomar novas 
medidas para reduzir os riscos de 
contágio da covid-19. Inicialmen-
te, não será permitida a presença 
de público e da imprensa nas ga-
lerias do Legislativo municipal.Reunião da mesa diretora da CMJP definiu ontem a realização de sessões híbridas

Foto: Olenildo Nascimento

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

‘Operação Rent a Car’ 
apura ocorrência de 
crimes de falsidade 

documental, fraudes e 
desvio de recursos
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Daniel Silveira foi detido após publicar vídeo com apologia à ditadura militar e ataques contra ministros do STF

Após audiência de custódia, 
juiz mantém deputado preso
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O juiz Aírton Vieira, que 
atua no gabinete do minis-
tro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), decidiu ontem manter 
preso o deputado federal Da-
niel Silveira (PSL-RJ), detido 
na noite de terça-feira (16) 
após publicar vídeo com apo-
logia à ditadura militar e com 
discurso de ódio contra inte-
grantes da Corte. 

Por 11 a 0, o plenário do 
Supremo confirmou a deci-
são do ministro de prender 
o deputado bolsonarista por 
ataques a ministros do STF, 
como forma de impedir novos 
ataques à democracia. A pala-
vra final sobre a situação do 
parlamentar, no entanto, será 
da Câmara.

Daniel Silveira deverá ser 
transferido para o Batalhão 
da Polícia Militar no Rio de Ja-
neiro , que tem melhores con-
dições carcerárias. Conforme 
determinado por Moraes, Aír-
ton Vieira presidiu a audiência 
de custódia.

Segundo o Estadão 
apurou, o representante do 

Ministério Público Federal 
(MPF) alegou na audiência 
que a prisão foi regular.

Após o julgamento, a 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) denunciou Da-
niel Silveira por grave amea-
ça e incitar a animosidade 
entre o tribunal e as Forças 
Armadas. A peça assinada 
pelo vice-procurador-geral 
Humberto Jacques de Medei-
ros lista três vídeos recentes 
em que o parlamentar prati-
cou agressões verbais e gra-
ves ameaças contra minis-
tros do Supremo.

Segundo o vice-procura-
dor-geral da República, des-
de que entrou na mira de in-
quéritos do Supremo, Daniel 
Silveira usou a estratégia de 
praticar agressões verbais e 
graves ameaças contra os in-
tegrantes da Corte, tentando 
intimidá-los.

A PGR define o parla-
mentar como “ex-soldado 
da Polícia Militar do Rio de 
Janeiro, instituição na qual 
se notabilizou pelo mau 
comportamento, faltas, 
atrasos e, sobretudo, a gra-
vação e postagem de vídeos 
ofensivos” nas redes sociais

Foto: Agência Estado

A Câmara dos Deputados ainda não tomou nenhuma decisão sobre a situação de Daniel Silveira, que vai continuar preso no Rio de Janeiro

Crise na pandemia

Senado pauta a PEC sobre o auxílio
emergencial para a próxima semana

O presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), confirmou on-
tem que o relatório da PEC 
Emergencial será apresen-
tado na segunda-feira (22), 
incluindo uma cláusula de 
“orçamento de guerra” para 
a retomada dos pagamen-
tos do auxílio emergencial.

“Tratamos do enca-
minhamento do auxílio 
emergencial e de uma con-
trapartida, não como con-
dição, mas de uma sinali-

zação de que o Congresso 
tem responsabilidade fis-
cal”, afirmou Pacheco, após 
reunião com o presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL) e o mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes.

O relator da PEC emer-
gencial e do orçamento 
de 2021, senador Márcio 
Bittar (MDB-AC) e a presi-
dente da Comissão Mista 
de Orçamento (CMO), de-
putada Flávia Arruda (PL-
DF) também participaram 
do encontro, assim como 
o ministro da Secretaria 
de Governo, Luiz Eduardo 
Ramos.

Segundo Lira, foi uma 
reunião simbólica para 
mostrar o caráter de priori-
dades da Câmara e do Sena-
do: as PECs que tramitam 
nas duas casas, o auxílio 
emergencial, as vacinas e 
as medidas relacionadas à 
pandemia.

“Todos os outros as-
suntos são laterais. Nossa 
democracia é forjada em 
firmeza de instituições e 
damos uma demonstra-
ção clara para a população 
de que enfrentaremos os 
problemas. Os problemas 
se acomodam com o tem-
po, mas pautas traçadas 
pelo governo continuarão 

firmes e sem obstáculos 
para que suas discussões e 
aprovações ocorram o mais 
rápido possível”, afirmou 
o presidente da Câmara, 
em referência ao caso do 
deputado Daniel Silveira 
(PSL-RJ), preso na terça-fei-
ra1(6), por determinação 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF).

Fora do microfone, o 
ministro Paulo Guedes co-
mentou que as falas de Pa-
checo e Lira foram “perfei-
tas”. “Depois desses dois, 
a gente não precisa falar 
nada”, completou, enquan-
to deixava o local do pro-
nunciamento.

MPT denuncia mulher que manteve 
empregada em situação de escravidão

Uma mulher que manteve 
sua empregada doméstica em 
condições análogas à escra-
vidão por quase 32 anos, em 
sua casa em Vila Isabel (zona 
norte do Rio), foi denunciada 
ontem pelo Ministério Público 
do Trabalho do Rio de Janeiro 
(MPT-RJ), que pediu à Justiça 
que ela seja condenada a pa-
gar cerca de R$ 472,5 mil em 
função da conduta - R$ 272 mil 
à própria vítima e R$ 199,5 mil 
à Previdência Social e outros 
órgãos públicos.

O caso foi descoberto em 
janeiro, durante uma operação 
de âmbito nacional realizada 
pelo Ministério Público do Tra-
balho. A vítima de 51 anos foi 
resgatada no apartamento da 
patroa, para cuja família traba-
lhava desde 1989, sem carteira 
assinada. Atualmente ela era 
responsável por cuidar da mãe 
da ré, uma senhora idosa por-

tadora de mal de Alzheimer. A 
empregada dormia em um col-
chão no chão, no mesmo quar-
to em que a idosa, e guardava 
seus pertences em um armário 
dentro do banheiro. 

A vítima não tinha folgas. 
No apartamento não havia de-
pendência de empregada nem 
outro lugar em que a vítima 
pudesse se desligar do traba-
lho. A empregada recebia um 
salário mínimo, mas parte do 
valor era usada pela empre-
gadora para pagar o plano de 
saúde para a vítima.

A trabalhadora resgatada 
foi levada para um hotel, e o 
gasto com medicamentos, rou-
pas, transporte e alimentação 
foi bancado pelo Projeto Ação 
Integrada, desenvolvido pelo 
MPT-RJ em parceria com a Cá-
ritas Arquediocesana do Rio 
de Janeiro.

A ré foi notificada a sus-
pender as atividades domés-
ticas realizadas pela trabalha-
dora e a comprovar, em até dez 

dias, o pagamento de todos os 
créditos trabalhistas, Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) e demais verbas resci-
sórias. Até o ajuizamento da 
ação pelo MPT-RJ, a patroa não 
comprovou esses pagamentos.

Na Ação Civil Pública con-
tra a mulher, o MPT-RJ requer 
o bloqueio de valores e bens 
em nome da ré, inclusive o ar-
resto do imóvel onde a vítima 
foi encontrada, até o valor de 
R$ 500 mil, montante estima-
do para pagamento de verbas 
trabalhistas e indenizações.

Para a vítima, o MPT-RJ 
pediu que a ré seja condenada 
a pagar, imediatamente, um 
salário mínimo por mês (R$ 
1.100, em valor atual), a ser 
descontado diretamente de 
seus vencimentos, até o julga-
mento final do processo, sen-
do a primeira parcela paga em 
até 48 horas da decisão, já que 
a vítima se encontra em esta-
do de absoluta necessidade. 
O MPT-RJ pede ainda que a ré 

pague todas as verbas traba-
lhistas não quitadas ao longo 
desses 32 anos, no valor de R$ 
135.707,73. O mesmo valor 
é pedido a título de indeniza-
ção por danos morais indivi-
duais à vítima, totalizando R$ 
272.515,46 para a vítima, além 
do salário mínimo dos meses 
subsequentes.

O MPT-RJ também pede 
que a ré seja condenada ao pa-
gamento do valor atualizado 
das contribuições previden-
ciárias devidas, nos termos 
do laudo pericial, no total de 
R$ 61.464,81, valor a ser ain-
da atualizado até a conclusão 
da ação. Foi pedido ainda que 
a ré seja obrigada a restituir o 
valor gasto pelo Projeto Ação 
Integrada no resgate da víti-
ma, o correspondente a R$ 
2.360,09, e outros pelo menos 
R$ 135.707,73 a título de dano 
moral coletivo, em benefício 
da sociedade, a ser revertido 
conforme decisão do Juízo, 
com a aquiescência do MPT.

A rede do Ministério 
da Saúde sofreu nova inva-
são ontem. A exemplo do 
ocorrido no fim de janeiro, 
o hacker fez duras críticas 
à segurança da rede: “Arru-
mem esse site porco ou na 
próxima vai vazar os dados 
dos responsáveis por essa 
porcaria”, afirmou, em men-
sagem que ficou exposta no 
“FormSUS”, um serviço da 
Saúde para elaborar e re-
gistrar formulários da rede 
pública.

O invasor assinou a 
mensagem como “hacker 
sincero”. Disse ainda que 
tem lido comentários nas 
redes sociais sobre outras 
falhas que ele já teria expos-
to no sistema da Saúde. “Obs 
Li o comentário de todos 
vocês no Twitter, Facebook, 
etc... Bjo (sic)”, escreveu.

No fim de janeiro, a 
rede do ministério foi alvo 
de um hacker que tam-

bém mostrou o que pensa 
da segurança de dados da 
pasta. “ESTE SITE ESTÁ UM 
LIXO!”, escreveu o invasor. O 
Estadão revelou, em novem-
bro e dezembro de 2020, 
que falha de segurança no 
sistema de notificações de 
covid-19 do Ministério da 
Saúde expôs na internet, 
por pelo menos seis meses, 
dados pessoais de mais de 
200 milhões de brasileiros, 
inclusive de Bolsonaro. A 
pasta também teve sistemas 
atingidos, no fim do ano 
passado, no mesmo período 
em que outros órgãos públi-
cos foram invadidos, como o 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) e o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

Nesta nova invasão, 
o hacker afirma que o site 
“continua uma bosta” e 
“nada foi feito”. “A única 
ação foi colocar um aviso 
que o responsável pelos da-
dos confidenciais expostos 
são de quem fez o formu-
lário e não leu os termos 
(sic)”, afirmou.

Ministério sofre nova
invasão de hacker

A técnica de enferma-
gem que deixou de aplicar 
a dose da vacina contra a 
covid-19 em um idoso de 90 
anos no posto drive thru de 
Niterói, na Região Metropo-
litana do Rio, foi indiciada 
pela Polícia Civil por pecu-
lato e infração de medida 
sanitária.

A profissional chegou 
a espetar a agulha no bra-
ço do idoso, mas não pres-
sionou o êmbolo da seringa 

para injetar o imunizante. 
Em vídeo feito por paren-
tes dele, uma pessoa da fa-
mília pergunta se a vacina 
foi realmente aplicada e a 
profissional confirma. Na 
repetição da pergunta, ela 
responde “Oxe”, como que 
reafirmando a imunização, 
segundo mostra o vídeo.

Para o delegado Luiz 
Henrique Pereira, responsá-
vel pelo inquérito na 76ª DP, 
em Niterói, e autor do pedi-
do de indiciamento, a téc-
nica de enfermagem tinha 
consciência do que fazer.

Polícia indicia técnica
que não aplicou vacina

Rafael Moraes Moura
Agência Estado

Mateus Vargas e 
Eduardo Rodrigues 
Agência Estado

Cristina Índio do Brasil
Agência Brasil

Fábio Grellet
Agência Estado

Eduardo Rodrigues, 
Anne Warth e 
Daniel Weterman 
Agência Estado
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Medida vale também para a África do Sul e tem como objetivo conter as variantes mais transmissíveis do coronavírus

Espanha impõe quarentena 
para os viajantes do Brasil
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Agência Brasil

A Espanha vai impor qua-
rentena aos viajantes do Bra-
sil e da África do Sul por pelo 
menos sete dias após a che-
gada no país, disse a ministra 
da Saúde, Carolina Darias, na 
última quarta-feira (17), como 
parte dos esforços para conter 
variantes mais transmissíveis 
do novo coronavírus.

Esses viajantes terão de 
ficar em casa e não receber vi-
sitantes por dez dias depois da 
chegada, a menos que testem 
negativo durante a quaren-
tena, acrescentou a ministra, 
caso em que recuperariam a 
mobilidade após sete dias.

“É uma medida absolu-
tamente necessária e urgen-
te para evitar a propagação 
dessas variantes em nosso 
país”, afirmou Carolina Da-
rias, pedindo às regiões que 
não flexibilizem as medidas. 

“Precisamos aprender com o 
que aconteceu nas ondas ante-
riores porque uma vez que os 
números aumentam, é muito 
difícil derrubá-los novamente.”

Depois de uma elevação 
de casos pós-Natal, em que as 
infecções diárias ultrapassa-
ram 40 mil, a terceira onda na 
Espanha está recuando, com 
a incidência de duas semanas 
caindo ontem para 350 casos 
por 100 mil pessoas, ante 900 
no fim de janeiro.

O número de casos au-
mentou em 10.829, para 3,1 
milhões na quarta-feira, en-
quanto o número de mortos 
subiu para 66.316 após 337 
novos óbitos. Na próxima 
fase de seu plano nacional 
de imunização, a Espanha 
administrará a vacina contra 
coronavírus da AstraZeneca 
em pessoas com idade entre 
45 e 55 anos, disse o Ministé-
rio da Saúde.

Plataformas on-line

Projeto obriga Facebook a pagar 
conteúdo jornalístico na Austrália
Agência Brasil

O Facebook passou a 
proibir, ontem (18), a leitura e 
partilha de notícias por parte 
dos utilizadores na Austrália. 
Várias páginas informativas de 
departamentos governamen-
tais, serviços de emergência e 
instituições de caridade foram 
também afetadas.

Essa é a resposta da rede 
ao Código da Negociação para 
a Comunicação Social, propos-
ta apresentada pelo governo 
federal que obriga Google, Fa-
cebook e outras plataformas 
a chegarem a acordo para o 
pagamento de conteúdos jor-

nalísticos às empresas que os 
produzem.

O ministro australiano 
das Finanças, Josh Frydenberg, 
acusa a empresa de Mark Zuc-
kerberg de ação “autoritária”, 
e o primeiro-ministro, Scott 
Morrison, diz que se tratou de 
uma tentativa de intimidação, 
num momento em que ainda 
falta discutir e aprovar a lei no 
Senado.

A Austrália transformou-
se, nos últimos meses, em 
um campo de batalha, onde 
se digladiam as empresas de 
big tech contra o governo e a 
comunicação social. O Código 
da Negociação para os Media, 

apresentado pelo governo, 
prevê que as plataformas on-
line, como Facebook e Google, 
paguem às empresas de comu-
nicação social pelos conteúdos 
noticiosos que acolhem e agre-
gam. Horas depois da aprova-
ção da proposta do Executivo 
australiano na Câmara dos 
Representantes, mas antes de 
começar a discussão no Sena-
do, o Facebook decidiu banir a 
leitura e partilha de conteúdos 
noticiosos a partir de ontem. 
Foram também afetadas várias 
contas do governo ligadas ao 
combate à pandemia, páginas 
de meteorologia, em plena épo-
ca de incêndios, e ainda deze-

nas de contas de instituições 
de caridade e organizações não 
governamentais.

“O Facebook esteve mal. 
As ações do Facebook foram 
desnecessárias, autoritárias e 
vão prejudicar a sua reputa-
ção aqui na Austrália”, disse o 
ministro das Finanças em en-
trevista coletiva.

Frydenberg acrescentou 
que “o bloqueio a páginas do 
governo - com informação de 
apoio durante a pandemia, so-
bre saúde mental, serviços de 
emergência ou o bureau de me-
teorologia - não têm nada que 
ver com o código de negociação 
para os media”.

Restrição de leitura e partilha de notícias
Anteontem, o Facebook anun-

ciou, em comunicado, a restrição 
da leitura e partilha de notícias por 
utilizadores e páginas, incluindo con-
teúdo internacional, em resposta ao 
código de negociação para os media, 
ainda em discussão.

“A lei que é proposta [pelo governo 
australiano] interpreta de forma errada 
a relação entre a nossa plataforma 
e os editores que a usam para com-
partilhar os conteúdos noticiosos. Isso 
deixa-nos perante uma escolha difícil: 
tentar cumprir uma lei que ignora a 
realidade desse relacionamento ou 
parar de permitir conteúdos noticiosos 
nos nossos serviços na Austrália. É com 
um peso no coração que escolhemos 
a última hipótese”, anunciou William 
Easton, responsável pela Facebook na 
Austrália e Nova Zelândia. Para o pri-
meiro-ministro, as ações do Facebook, 
ao cortar serviços de informação essen-
ciais sobre saúde e serviços de emer-
gência, foram tão arrogantes quanto 
decepcionantes. “Estou em contato 
regular com os líderes de outras nações 
sobre essa questão”, disse Morrison em 
post publicado no Facebook.

“Não seremos intimidados pela 
big tech (empresa de tecnologia) que 
está tentando pressionar o nosso Par-
lamento enquanto vota o importante 
Código de Negociação para os Media 
(News Media Bargaining Code). Da 
mesma forma que não ficamos inti-
midados quando a Amazon ameaçou 
deixar o país, ou quando a Austrália 
se juntou a outras nações para com-
bater a publicação de conteúdos 
de terrorismo nessas plataformas”, 
acrescentou o governante.

Google e News Corp  
       A proposta do governo aus-
traliano - que recebeu luz verde 
da câmara baixa, mas ainda terá 
de ser aprovada pelos senado-
res - tem por objetivo garantir a 
retribuição monetária às orga-
nizações de comunicação social 
pelo conteúdo produzido.

Prevê-se, com o Código da 
Negociação para a Comunicação 
Social, que as plataformas digitais 
cheguem a acordo com as empre-
sas de media para o pagamento de 
um determinado valor. Caso não 
haja um entendimento, esse valor 
será definido por lei.

A News Corporation, gigante 
dos media controlada por Rupert 
Murdoch, chegou a acordo com 
a Alphabet Inc para a difusão e 
partilha de notícias por meio das 
ferramentas da Google, e passa 
assim a receber “pagamentos sig-
nificativos” da plataforma para o 
uso de conteúdos multimídia.

Robert Thomson, presidente 
da News Corp, elogiou o governo 
australiano pelo “apoio firme ao 
país e ao jornalismo” ao promo-
ver a partilha das receitas dessas 
plataformas com as empresas de 
comunicação social. Na Austrália, 
a Google já chegou a acordo com 
a Seven West Media e continua a 
negociar com a Australian Broa-
dcasting Corp o pagamento dos 
conteúdos. 

Facebook
“Entendemos que muitos pos-

sam perguntar por que é que as 

plataformas respondem de forma 
diferente. A resposta é que as nos-
sas plataformas têm uma relação 
fundamentalmente diferente com 
os conteúdos noticiosos. A ferra-
menta de pesquisa da Google está 
intrinsecamente ligada às notícias, 
e os editores não providenciam 
este conteúdo de forma voluntária, 
diz o Facebook em comunicado. 
Por outro lado, os editores optam, 
de boa vontade, por partilhar as 
notícias no Facebook, uma vez que 
isso lhes permite obter mais subs-
crições, aumentar a audiência e as 
receitas de publicidade”, lê-se no 
comunicado da empresa da Mark 
Zuckerberg.

Porta-voz
O porta-voz do Facebook fri-

sou que a empresa foi “forçada” a 
bloquear o conteúdo noticioso uma 
vez que o projeto de lei, ainda por 
aprovar, “não fornece orientações 
claras sobre a definição de conteú-
dos de notícias”. Acrescentou que 
foi adotada uma definição ampla 
para respeitar a lei.

“A nossa ação concentra-se na 
limitação de editores e utilizadores 
na Austrália em partilhar ou ler 
noticias australianas ou interna-
cionais”, esclareceu o porta-voz, 
citado pela agência Reuters. 

Sobre as páginas governa-
mentais, de emergência, meteo-
rologia ou de caridade que foram 
indevidamente bloqueadas, o por-
ta-voz garante que a informação 
desses sites afetados será revertida 
em breve.

Foto: Pixabay

Em resposta ao Código da 
Negociação para a Comunicação 
Social na Austrália, o Facebook 
proibiu ontem a leitura e 
partilha de notícias no país 

Agência Brasil

A Missão de Investigação 
das Nações Unidas (ONU) para 
a Síria apresentou ontem (18) 
relatório “sobre dez anos de 
crimes de guerra” no país, pra-
ticados por todas as facções, 
com a ajuda da “negligência 
internacional”. 

O relatório é o 33º docu-
mento da missão de investi-
gação e vai ser apresentado 
formalmente ao Conselho de 
Direitos Humanos da ONU no 
dia 11 de março, pouco antes 
da data que marca os dez anos 
do conflito sírio. O documento 
diz que a guerra obrigou me-
tade da população do país a 
abandonar o local de residên-
cia e condena a extrema pobre-
za que atinge seis em cada dez 
cidadãos do país. 

“As crianças, mulheres e 
homens da Síria pagaram o 
preço imposto por um regime 
autoritário que atuou violen-

tamente para neutralizar a 
dissidência, enquanto o opor-
tunismo de alguns atores es-
trangeiros, por meio do finan-
ciamento, de armas e outras 
`influências` avivou um fogo 
que o mundo se limitou a ver”, 
afirmou o presidente da mis-
são, o brasileiro Paulo Pinheiro. 

O documento, de 31 pá-
ginas, mostra que desde mar-
ço de 2011 a população civil 
sofreu abusos que em alguns 
casos constituem “crimes de 
guerra, contra a humanidade 
e outros delitos internacionais, 
incluindo o genocídio”.  O rela-
tório destaca que o regime de 
Bashar al Assad tirou partido 
da suposta luta contra o ter-
rorismo para bombardear in-
discriminadamente alvos civis, 
incluindo hospitais, instalações 
médicas, escolas e tendas de 
refugiados. Os ataques contra 
jornalistas “são um dos objeti-
vos prioritários do regime de 
Al Assad”.

ONU denuncia crimes 
de guerra na Síria

Por RTP - Teerã
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

Dezenas de pessoas fi-
caram feridas na província 
iraniana de Kohgiluyeh e Bo-
yerahmad, após um tremor 
de magnitude 5,6 na escala 
Richter, que provocou danos 
significativos em inúmeras 
residências e ainda cortes nas 
redes de água e eletricidade.

O epicentro do terre-
moto, registrado na noite da 
última quarta-feira (17), foi 
localizado próximo à cidade 
de Sisajt, no sudoeste do Irã, 
nas encostas do Monte Dena, 
a uma profundidade de 10 
quilômetros, segundo o Ins-
tituto Sismológico de Teerã.

Os dados sobre os feri-
dos variam, dependendo da 
fonte. A agência de notícias 
oficial Irna informou ontem  
que 32 pessoas sofreram fe-
rimentos, enquanto a agência 
de notícias Mehr relatou pelo 
menos 43 feridos.

O terremoto causou cor-

te de energia em Sisajt, bem 
como danos à infraestrutura 
de água e gás, com o rompi-
mento da tubulação em algu-
mas ruas.

A magnitude do tremor 
fez com que a maioria dos 
habitantes não voltasse para 
casa e passasse a noite ao ar 
livre, apesar das baixas tem-
peraturas e da chuva.

As linhas telefônicas 
não foram afetadas, o que 
permitiu entender melhor 
a situação após o terremoto, 
que também provocou desli-
zamentos de terra da monta-
nha e o desabamento de um 
túnel, bloqueando algumas 
estradas.

O Irã tem grande ativida-
de sísmica e tremores de terra 
são frequentes. O mais grave 
dos últimos anos, de magnitu-
de 7,3 na escala Richter, ocor-
reu em novembro de 2017 na 
província de Kermansah, no 
noroeste, onde 620 pessoas 
morreram e mais de 12 mil 
ficaram feridas.

Irã: tremor de terra 
deixa dezenas de feridos
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Reajuste, que começa a valer a partir de hoje, será de 10,2% para a gasolina e de 15,1% no preço do diesel

O brasileiro recebeu on-
tem a notícia de mais um au-
mento do preço da gasolina, o 
quarto em 2021, e o terceiro 
do diesel este ano. A elevação 
nos valores médios de venda 
às distribuidoras foi anuncia-
do pela Petrobras e passam a 
valer a partir de hoje.

O reajuste será de 10,2% 
na gasolina e 15,1% no die-
sel. O preço médio de venda 
de gasolina nas refinarias da 
Petrobras será de R$ 2,48 por 
litro, o que equivale a um au-
mento de R$ 0,23. Já o diesel, 
terá venda de R$ 2,58 por li-
tro, aumento de R$ 0,34. 

A disparada pode ser 
percebida, principalmente, 
se os valores fixados em 18 
de janeiro forem compara-
dos com dezembro de 2020, 
quando o litro da gasolina 
custava R$ 1,84 e o do diesel 
R$ 2,02. A alta acumulada é 
de 34,78% e 27,7%  desde o 
início do ano para a gasolina e 
o diesel, respectivamente.

Nas bombas dos postos 
de combustíveis pelo país, a 
gasolina já está sendo ven-
dida 5,8% mais cara desde 
o começo de 2021. Dados 
da Agência 
Nacional de 
Petróleo, Gás 
Natural e Bio-
combustíveis 
(ANP), apon-
tam que a 
média do litro 
do produto é 
comercializa-
do a R$ 4,833 
e o diesel a R$ 
3,875. 

Em nota, 
a petroleira estatal afirmou 
que “o alinhamento dos pre-
ços ao mercado internacional 
é fundamental para garantir 
que o mercado brasileiro siga 
sendo suprido sem riscos de 
desabastecimento pelos di-

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

Gasolina sobe pela quarta vez 
no ano e preocupa consumidor   

Empreendedorismo Fabrício Feitosa
fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

Nos últimos dias tenho acompanhado bem de perto o 
nascimento de um novo empreendimento aqui na Grande João 
Pessoa. Trata-se de um negócio familiar, de pequeno porte, 
que surgiu a partir de uma oportunidade deixada por um 
outro empreendimento que encerrava suas atividades. Mais 
um diante de tantos que fecharam suas portas nessa crise 
que passamos, e é sobre isso que eu quero falar hoje: sobre as 
oportunidades e desafios que surgem nos momentos de crise.

Essa família, que já havia tido uma experiência 
empreendedora em tempos passados, já estava há alguns 
anos à procura de alguma forma de diversificar sua renda, 
e sempre estava “de olho” no que acontecia ao seu redor, 
atentos aos novos negócios que surgiam, os que realmente 
davam certo, reparando nos detalhes inovadores dos locais 
que frequentavam, dando opiniões e questionando sobre os 
serviços e produtos que consumiam.

Já falamos aqui sobre o perfil empreendedor algumas 
vezes, e, normalmente, não reparamos quando temos esse 
perfil. Esse é um bom exemplo de pessoas que tinham 
a visão empreendedora instintivamente e que agora 
pretendem colocar em prática o que acreditam ser o melhor 
para os seus clientes. O empreendedor acima de tudo é 
aquele que está atento às novidades, entende as dores de 
seus clientes e consegue converter essas informações em 

oferta de produtos e serviços de qualidade.
O grande desafio nesse exemplo que coloco aqui, é 

que essa família está partindo de um negócio já existente, 
adquirido através do repasse do ponto, com toda a estrutura 
já montada e uma pequena clientela com um bom potencial 
de crescimento. A necessidade é de ajustes e adaptações para 
atrair novos públicos, consolidar a marca no mercado local e 
se tornar a referência na região no ramo pretendido, e, para 
isso, eles precisarão ir sentindo as demandas dos clientes e 
ajustando o seu negócio.

O investimento inicial acabou sendo alto, diante do 
negócio já formado, e isso pode ser um dificultador que 
pode trazer ansiedade em relação ao tempo de retorno 
desse investimento. Será necessário ter muita paciência e 
compreender que um negócio não se consolida no primeiro 
ano de vida. Perseverar, ainda mais em um momento em que 
passamos por dificuldades de ordem econômica em nosso 
país, é um desafio que nem todos estão dispostos a enfrentar.

Num primeiro momento, o impacto da quantidade de 
coisas que envolvem a criação de um novo negócio pode 
assustar, são detalhes importantes a serem definidos de início 
e que se não bem planejados vão trazer muitas dificuldades. 
Questões como um controle de estoque bem feito, que hoje 
inevitavelmente depende das tecnologias para acontecer, 

uma definição clara das atribuições de cada colaborador, os 
horários de funcionamento em dias comuns, fins de semana 
e feriados, rotinas do dia a dia como limpeza, organização, 
fechamento de caixa. A formação de preço dos produtos e 
definição de margem de lucro, enfim.

É possível estar previamente preparado para a maioria 
dessas questões, e cito aqui mais uma vez a importância 
de uma boa capacitação principalmente para quem vai 
começar no ramo dos negócios. Mas é bem verdade também 
que a prática traz particularidades que os livros e cursos 
não vão abordar, e a capacidade de se moldar de acordo 
com a vivência do negócio é que mostra quem realmente é 
empreendedor. 

Não existe caminho fácil no mundo do 
empreendedorismo. Acredito que com a visão que eles já 
possuem, de perceber nos detalhes a diferença, o carinho que 
guardam pelo novo desafio da família, a atenção e cuidado 
com quem recebem esses novos clientes que os ajudarão a 
construir seu novo negócio, o sucesso já está em seu horizonte. 
Basta saber navegar até ele com paciência e sabedoria, 
preparados para os dias de tempestades e de calmaria que 
virão. A mim resta torcer para que eu esteja testemunhando 
mais uma história em que o empreendedorismo mudou a 
vida de uma família paraibana.

O início de um novo empreendimento

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Fernando
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Postos de combustíveis 
aumentaram preços

O menor preço da gasolina está nove centavos 
mais alto do que o registrado na semana passada, 
saindo de R$ 4,609 para R$ 4,699 (Postos Triunfo – 
Torre e Opção – Mangabeira), conforme pesquisa 
para combustíveis realizada pela Secretaria Munici-
pal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP), 
divulgada ontem. O maior preço subiu de R$ 5,039 
para R$ 5,099 (Big – Tambaú). O levantamento 
também constatou que 80 estabelecimentos au-
mentaram o preço do produto, 11 reduziram e 17 
mantiveram em comparação ao último dia 11.

A pesquisa do Procon-JP foi realizada em 109 
postos que estão atividade na capital, verificando, 
ainda, que a média nos preços entre todos os com-
bustíveis tem a maior variação no óleo diesel S10, 
18,9%, a menor continua com a gasolina comum, 
8,5%. O secretário Rougger Guerra informa que, 
pelos números apresentados, o reajuste editado pela 
Petrobras na semana passada para a gasolina está 
sendo aplicado. 

Outros produtos
O menor preço do litro do álcool também teve 

aumento em comparação com a semana passada, 
saindo de 3,469 para R$ 3,479 e está sendo prati-
cado em cinco postos da capital. Já o maior continua 
em R$ 3,899 há duas semanas. Dos postos visitados 
pelo Procon-JP, 71 aumentaram, oito reduziram e 24 
mantiveram os preços.

Quanto ao óleo diesel S10, o produto saiu de R$ 
3,579 (último dia 11) para R$ 3,699 (postos Triunfo 
– Torre e Expressão - Centro). O maior subiu de R$ 
4,260 para R$ 4,399 (Quadramares – Manaíra). A 
pesquisa constatou que 65 postos aumentaram, cin-
co reduziram e 27 mantiveram o preço do produto.

O menor preço 
do gás natural veicular 
(GNV) se mantém o 
mesmo: R$ 3,269 (Me-
trópole – Tambiá), com 
o maior também sem 
alteração: R$ 3,719 
(Posto Z - Jardim Cida-
de Universitária). Dos 
13 postos em ativida-
de no momento da 
pesquisa, nenhum au-
mentou, um reduziu e 
12 mantiveram o preço 
do produto.

ferentes atores responsáveis 
pelo atendimento às diversas 
regiões brasileiras: distribui-
dores, importadores e outros 
refinadores, além da Petro-
bras. Este mesmo equilíbrio 
competitivo é responsável 

pelas redu-
ções de pre-
ços quando a 
oferta cresce 
no mercado 
internacional, 
como ocorri-
do ao longo de 
2020”.

M e s m o 
que a estatal 
tenha divul-
gado que não 
houve altera-

ção no alinhamento do preço 
de combustíveis em relação 
ao valor aplicado e praticado 
no mercado internacional, os 
aumentos consecutivos vêm 
sendo sentido no bolso dos 
brasileiros e, principalmente, 

dos que precisam de combus-
tíveis para trabalhar.   

Motoristas reclamam
Para o motorista de apli-

cativo Rafael Chaves de Oli-
veira, os aumentos reduzem 
a perspectiva dos trabalha-
dores em lucrarem com as 
viagens. “Impacta em tudo. 
Quando comecei a fazer Uber 
há quatro anos, eu pagava R$ 
3,50 pelo litro da gasolina. 
Hoje em dia a gente paga mais 
de R$ 5. Às vezes a gente tem 
que pagar para trabalhar. A 
verdade é essa”, declarou Ra-
fael Chaves.

Já Ortilo Antônio, em-
preendedor de frota de táxis 
e caminhão, o impacto é ain-
da maior. “Estamos sofrendo 
muito com esses aumentos 
consecutivos. Não dá nem 
tempo para que o povo bra-
sileiro respire. É muito triste 
viver em um país que não tem 
o controle no aumento dos 

combustíveis. E os combus-
tíveis puxam tudo. Estamos 
perdendo muito a cada dia 
que passa e nem temos se-
gurança de futuro”, afirmou o 
empreendedor.

A assessoria de comuni-
cação do Sindicato do Comér-
cio Varejista de Derivados de 
Petróleo no Estado da Paraíba 
(Sindipetro) informou que 
ainda não há um posiciona-
mento sobre os aumentos por 
conta do período de processa-
mento da chegada dos preços 
nos distribuidores.

A Petrobras ressaltou que 
os preços praticados pela pe-
troleira têm influência limita-
da sobre os preços percebidos 
pelos consumidores finais. O 
preço da gasolina e do diesel 
vendidos na bomba de cada 
posto revendedor é diferente 
do valor cobrado nas refina-
rias da empresa. Além disso, 
sustenta que são acrescidos 
tributos federais e estaduais.

Nas bombas dos postos de combustíveis pelo país, a gasolina já é vendida 5,8% mais cara desde o início do ano

Foto: Marcus Antonius

Petrobras sustenta que 
os preços praticados 
pela empresa têm 

influência limitada sobre 
os valores que chegam 
aos consumidores finais

Acesse o QR Code para 
conferir a pesquisa completa 

realizada pelo Procon-JP
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Editais ofertam contratações temporárias em todos os municípios voltadas à realização do Censo Demográfico 2021
Com quase quatro mil 

vagas apenas na Paraíba, dois 
editais de processos seletivos 
simplificados do IBGE para o 
Censo Demográfico 2021 fo-
ram divulgados ontem. Estão 
sendo ofertadas oportunida-
des para contratações tempo-
rárias em todos os municípios 
do estado. Um dos certames 
conta com 3.365 vagas para 
recenseador, enquanto o ou-
tro oferta 476 para os cargos 
de agente censitário supervi-
sor (ACS) e agente censitário 
municipal (ACM), cujas ins-
crições começam hoje e po-
derão ser feitas até o dia 15 
de março, com uma taxa de 
R$ 39,49. 

Já para a posição de re-
censeador, esse período ini-
cia na próxima terça-feira, 
dia 23, e segue até o dia 19 de 
março, com taxa de R$ 25,77. 
As inscrições devem ser fei-
tas pela internet, no site do 
Cebraspe, banca organiza-
dora, e as taxas poderão ser 
pagas em toda a rede bancá-
ria, pela internet e em casas 

lotéricas. No ato da inscrição, 
o candidato poderá escolher 
a área de trabalho e em qual 
cidade realizará a prova.

Vagas e salários
De acordo com o edital, 

são ofertadas 197 vagas para 
agente censitário municipal, 
com remu-
neração de 
R$ 2.100, en-
quanto para 
agente censi-
tário super-
visor há 279 
vagas, com 
r e m u n e r a -
ção R$ 1.700. 
As oportuni-
dades estão 
distribuídas 
entre 179 
municípios paraibanos, sen-
do João Pessoa (75), Campina 
Grande (37), Santa Rita (12), 
Patos (11) e Bayeux (8) as ci-
dades com maior oferta.

O nível de escolaridade 
exigido para as duas funções 
é o Ensino Médio completo. 

Após a prova objetiva, será 
oferecida a vaga de ACM 
àquele que obtiver a melhor 
colocação. Os demais classi-
ficados serão direcionados 
para a função de ACS.

As provas, de caráter 
classificatório e eliminatório, 
devem ser aplicadas no dia 

18 de abril. 
A divulga-
ção do re-
sultado final 
está prevista 
para o dia 27 
de maio e a 
contratação 
deve ocor-
rer a partir 
do fim desse 
mês. A esti-
mativa é que 
os contratos 

durem cinco meses, podendo 
ser prorrogados, desde que 
haja necessidade do trabalho 
e disponibilidade de recursos 
orçamentários. 

Recenseador
O processo seletivo ofe-

rece 3.365 vagas de nível 
fundamental completo para 
recenseador, subdivididas 
entre todos os municípios 
paraibanos. As cidades com 
o maior número de oportuni-
dades são João Pessoa (675), 
Campina Grande (339), Santa 
Rita (108), Patos (89), Bayeux 
(77), Sousa (56), Cabedelo 
(56), Cajazeiras (52), Guara-
bira (50), Sapé (42), Queima-
das (37), Mamanguape (35) e 
Monteiro (30). O ideal é que o 
candidato more próximo de 
onde pretende trabalhar.

A remuneração do recen-
seador não tem um valor fixo, 
pois é calculada por produ-
ção, com base no número de 
unidades visitadas. Os apro-
vados terão a responsabili-
dade de coletar os dados por 
meio de entrevistas com os 
moradores, presencialmente 
ou por telefone.

Conforme o edital, a fun-
ção não tem horário fixo e a 
expectativa é de que sejam 
dedicadas pelo menos 25 ho-
ras por semana ao trabalho, 

IBGE abre hoje seleção com 
quase 4 mil vagas na Paraíba
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Número de famílias endividadas em 
cartões atinge patamar histórico no país

O percentual de famílias 
endividadas (com dívidas em 
atraso ou não) no país chegou 
a 66,5% em janeiro deste ano, 
ficando acima das taxas de de-
zembro de 2020 (66,3%) e de 
janeiro daquele ano (65,3%). 
O dado é da Pesquisa Nacional 
de Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor, divul-
gada ontem, no Rio de Janeiro, 
pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC), que mostrou 
dados preocupantes em rela-
ção ao  uso do cartão de crédito.

O percentual de inadim-
plentes, ou seja, famílias com 
dívidas ou contas em atraso, 
chegou a 24,8%, abaixo dos 
25,2% de dezembro, mas aci-
ma dos 23,8% de janeiro do 
ano passado. As famílias que 
não terão condições de pagar 
suas contas somaram 10,9% 
do total, abaixo dos 11,2% de 
dezembro, porém, acima dos 
9,6% de janeiro de 2020.

“Com o fim do auxílio 

[emergencial] e o atraso no 
calendário de vacinação, as 
famílias de menor renda pre-
cisarão adotar maior rigor na 
organização do orçamento. 
Essa conjuntura faz o crédito 
ter papel ainda mais importan-
te na recomposição da renda. 
É preciso seguir ampliando o 
acesso aos recursos com custos 
mais baixos, mas também alon-
gar os prazos de pagamento 
das dívidas para manter a ina-
dimplência sob controle”, disse 
a economista responsável pela 
pesquisa, Izis Ferreira.

Cartões de crédito
O percentual de dívidas 

com cartão de crédito entre os 
endividados chegou a 80,5%, 
subindo para um patamar 
histórico. Em janeiro do ano 
passado, a taxa era de 79,8%. 
Outros motivos para dívi-
das em janeiro foram: carnês 
(16,8%), financiamento de 
carro (9,9%) e crédito pessoal 
(8,4%). O tempo médio com 
pagamento em atraso chegou 
a 63,3 dias e o tempo médio 
de comprometimento com dí-
vidas ficou em 6,9 meses.

Vitor Abdala  
Agência Brasil

Projeto quer evitar inadimplência da população

O endividamento dos brasilei-
ros e a adoção de mecanismos para 
reverter o quadro de inadimplência 
e proteger os consumidores devem 
voltar à pauta de discussões do Con-
gresso Nacional. O tema é tratado 
no Projeto de Lei (PL) 3.515/2015 
e foi aprovado pelos senadores 
na forma do PLS 283/2012, mas 
aguarda apreciação na Câmara dos 
Deputados.

A matéria tem por objetivo 
modernizar e atualizar o Código de 
Defesa do Consumidor (CDC - Lei 
8.078, de 1990) para dar garantias a 

quem compra e a quem se endivida. 
Entre as medidas propostas estão a 
proibição de publicidade com refe-
rência a expressões como “crédito 
gratuito”, “sem juros”, “sem acrés-
cimo”; a exigência de informações 
claras e completas sobre o serviço 
ou produto oferecido; a criação da 
figura do “assédio de consumo”, 
quando há pressão para que o 
consumidor contrate o crédito; e a 
criação da “conciliação”, para es-
timular a renegociação das dívidas 
dos consumidores.

O texto busca reforçar as me-
didas de informação e prevenção 
do superendividamento, introduz a 

cultura da concessão responsável de 
crédito e amplia a conscientização da 
cultura do pagamento das dívidas, 
como estímulo à renegociação e da 
organização de planos de pagamen-
to pelos consumidores.

De acordo com o projeto, o 
superendividamento é determinado 
quando há o “comprometimento de 
mais de 30% da renda líquida mensal 
do consumidor com o pagamento do 
conjunto das dívidas não profissio-
nais, exigíveis e vincendas, excluído 
o financiamento para a aquisição de 
casa para a moradia, e desde que 
inexistentes bens livres e suficientes 
para liquidação do total do passivo”.

Agência Senado

O Grupo Ser Educacio-
nal, mantenedor de insti-
tuições de ensino superior 
privadas localizadas em 
Campina Grande e em cida-
des de outros estados das 
regiões Nordeste, Sudeste  
e Norte do Brasil, acaba de 
lançar o edital do  “Desa-
fio Ser + Empreendedor”. 
Trata-se de um projeto de 
estímulo à prospecção de 
novos negócios, cujo me-
lhor projeto receberá um 
prêmio de R$ 10 mil.

A iniciativa está sendo 
implementada em parceria 
com o Overdrives, o Centro 
de Inovação da Uninas-
sau, e vai selecionar ações 
entre estudantes de todo 
o país. Os trabalhos, que 
farão parte da disciplina 
on-line de Empreendedo-
rismo, podem ser submeti-
dos até o dia 30 de abril. O 
resultado dos 15 melhores 
projetos será divulgado no 
dia 30 de julho.

Segundo a diretora 
acadêmica do Ser Educa-
cional, Simone Bergamo, o 
objetivo é fomentar o em-
preendedorismo que gere 
sustentabilidade e impacto 
social positivo, pensando 
no presente e no futuro. 

“Para se destacar no mun-
do competitivo é necessá-
rio ser um empreendedor 
inovador, oferecer algo di-
ferente ao mercado. Temos 
muitos talentos entre nos-
sos alunos e queremos es-
timulá-los a pensarem de 
forma inovadora”, afirmou.

A metodologia e a 
curadoria dos projetos 
serão feitas pela Overdri-
ves, que tem se destacado 
como aceleradora no Bra-
sil, tendo ficado no top3 da 
edição de 2019 do Startup 
Awards, principal premia-
ção do ecossistema bra-
sileiro de startups. “Que-
remos que a expertise da 
empresa proporcione mais 
que mais que um novo 
olhar para a vivência aca-
dêmica, mas uma mudança 
de comportamento entre 
nossos estudantes”, ressal-
tou Simone.

Melhores iniciativas
A Overdrives indicará 

o projeto vencedor após 
uma pré-seleção entre 
os 15 melhores. Os es-
colhidos poderão contar 
com imersão, mentoria e 
orientações sobre o apor-
te de capital com corpo 
administrativo da sede do 
grupo Ser Educacional e 
da Overdrives. 

Desafio lança prêmio 
para melhor negócio
Chico José
chicodocrato@gmail.com
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Em 2020, foram abertas inscrições para os cargos de recenseador e 
agente. No entanto, com a pandemia de covid-19 e o adiamento do 
Censo Demográfico, os editais foram suspensos e meios para devolução 
das taxas de inscrição foram disponibilizados pelo instituto. Sendo assim, 
mesmo aquelas pessoas que já haviam se inscrito no último ano, preci-
sarão realizar esse procedimento novamente para que possam participar 
dos processos seletivos.
Para este ano, o IBGE tem estudado e planejado medidas de segurança. Esses 
protocolos de saúde serão adotados ao longo de todas as fases da operação.

Pandemia

inclusive aos feriados e finais 
de semana. Em média, há 300 
domicílios por setor censitá-
rio. O recenseador também 
terá direito a 13º salário e às 
férias proporcionais aos dias 
trabalhados e à produção.

A seleção é composta por 
prova objetiva, que deve ser 
aplicada no dia 25 de abril, 
seguida por uma etapa de 
treinamento, de caráter eli-
minatório e classificatório. 
Ao final da etapa presencial 
do treinamento, o candida-
to realizará um teste. Aquele 

que não alcançar o mínimo 
de 50% de acertos e 80% de 
frequência será eliminado do 
processo seletivo. Uma ajuda 
de custo, para alimentação 
e transporte, será concedida 
aos convocados cuja frequên-
cia no treinamento presencial 
for de pelo menos 80%.

O resultado final deve ser 
divulgado no dia 27 de maio 
com previsão de convocação 
para treinamento e contrata-
ção em julho. A expectativa é 
que o contrato dure até três 
meses e pode ser prorrogado.

No ato da inscrição, 
o candidato poderá 

escolher a área 
de trabalho e em 
qual cidade deseja 
realizar a prova



Diversidade

Estado registrou a maior cobertura e menor demora na implementação da modalidade nas escolas estaduais, segundo a FGV
A Educação da Paraíba 

é destaque nacional em pes-
quisa feita pela Escola de Eco-
nomia de São Paulo da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV/
EESP). De acordo com o es-
tudo, durante a pandemia da 
covid-19, a Paraíba é o Esta-
do melhor avaliado dos pro-
gramas de educação pública 
EAD dos Estados brasileiros. 
A publicação está disponí-
vel em http://fgvclear.org/
site/wp-content/uploads/
remote-learning-in-the-co-
vid-19-pandemic-v-1-0-por-
tuguese-diagramado-1.pdf .

A Paraíba ganhou des-
taque por ter uma maior co-
bertura e menor demora na 
implementação da modalida-
de de ensino remoto para os 
alunos das escolas estaduais, 
o que deu ao estado, em nível 
nacional, a melhor avaliação 
com nota de eficiência 6,0, 
seguido do Distrito Federal 
(5,88) e Minas Gerais (5,83).  
A nota da Paraíba foi mais do 
que o dobro da média nacio-
nal, que obteve 2,38.

O índice é composto pelos 
indicadores de ensino remoto 
avaliados no estudo ao longo 
do tempo. Isto é, estados e ca-
pitais que implementaram um 
bom plano baseado em vários 
aspectos do plano rapidamen-
te receberam notas mais altas 
no índice do EAD por um pe-
ríodo maior e obtiveram uma 
média geral maior do que ou-
tros programas. Estados com 

Paraíba obtém a melhor nota 
do Brasil no ensino remoto
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uma nota menor decretaram 
um plano de pior qualidade e 
normalmente estes planos fo-
ram implementados mais tar-
diamente na maioria dos casos.

O governador João 
Azevêdo comemorou o re-
sultado em seu perfil nas 
redes sociais. “Diante do 
desafio que foi implemen-
tar uma plataforma que 
atendesse todos os estu-
dantes e professores da 

Paraíba em um curto es-
paço de tempo, esse é um 
resultado que nos enche 
orgulho e satisfação. Quero 
agradecer a cada professor 
e professora, cada dirigen-
te escolar e a todos e todas 
da Secretaria de Educação 
pelo empenho e determi-
nação para que isso fosse 
possível”, ressaltou.

E complementou: “Sabe-
mos que o Brasil ainda está 

muito longe do ideal em edu-
cação à distância, mas esse re-
sultado é uma demonstração 
de que a Paraíba fez o melhor 
para que seus alunos e alunas 
tivessem o menor prejuízo 
possível na pandemia”.

Financiada pela Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp), 
a pesquisa analisou os pro-
gramas das 27 unidades fede-
rativas brasileiras e de todas 

as 26 capitais estaduais, de 
março a outubro de 2020. Os 
pesquisadores são do Depar-
tamento de Ciência Política da 
Universidade de São Paulo.

A pesquisa codificou a 
data de introdução e a du-
ração dos programas imple-
mentados e quais os meios 
utilizados para transmitir 
as aulas (Internet, rádio ou 
televisão). Também mediu 
quais os investimentos fei-

tos para distribuir acesso 
(telefones, chips de celular, 
tablets, livros, apostilas e 
subsídios para acesso à in-
ternet), quais políticas fo-
ram adotadas para garantir 
a supervisão dos alunos (se 
por meio dos professores ou 
secretarias de educação) e 
o escopo da cobertura dos 
programas (ensino infan-
til, fundamental e médio). 
Estes indicadores são utili-
zados como componentes 
para a criação do Índice de 
Educação à Distância (EAD), 
que captura a qualidade das 
múltiplas dimensões dos 
programas educacionais. 

O secretário de Estado da 
Educação e da Ciência e Tec-
nologia Paraíba, Claudio Fur-
tado, disse receber com satis-
fação o resultado da pesquisa, 
que aponta o estado como o 
que adotou o melhor plano e 
com mais rapidez. “Ainda não 
alcançamos a nota máxima, 
mas, diante das circunstâncias, 
que exigiram urgência e não 
permitiram um planejamen-
to, ficamos felizes em saber 
que os esforços de toda a Rede 
Estadual para implementação 
do Regime Especial de Ensi-
no alcançaram um resultado 
satisfatório. A experiência em 
2020 foi fundamental para 
continuarmos aperfeiçoando, 
com ainda mais dedicação e 
responsabilidade, o ensino 
híbrido que será adotado em 
2021”, comentou.

Estado recebeu nota 6 na pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas; o resultado é mais do que o dobro da média nacional, que ficou em 2,38

Foto: Agência Brasil

Regime Especial de Ensino
O Regime Especial de Ensino teve 

início em abril de 2020 na Paraíba com 
a abertura da formação sobre o uso de 
tecnologias educacionais, disponível 
para todos os professores da Rede. 
Por meio de edital, 100 tutores foram 
selecionados e treinados no mês de 
abril de 2020, para serem responsáveis 
pela formação dos demais professores 
na utilização das tecnologias educacio-
nais para planejamento pedagógico e 
organização das aulas. 

O Regime tem como objetivo o 
desenvolvimento de ações que trouxe-
ram um novo sentido aos processos de 
ensino e garantiram a aprendizagem 
durante o período do distanciamento 
social, considerando os diferentes per-
fis e contextos socioeconômicos exis-
tentes no Estado da Paraíba. Durante 
todo o período foram implementadas 
atividades complementares que são 
elaboradas pelos docentes, em con-
sonância com os documentos nortea-
dores expedidos pela SEECT.

Ferramentas utilizadas
A Secretaria disponibilizou a plata-

forma on-line ‘Paraíba Educa’ (https://
paraiba.pb.gov.br/paraibaeduca ). O 
recurso reúne todas as informações 
sobre Regime Especial de Ensino, assim 
como os recursos educacionais, docu-
mentos legais e pedagógicos norteado-
res, além de promover o contato direto 
entre estudantes, professores, gestores 
e a SEECT. Além disso, também estão 
sendo utilizadas a plataforma Google 
Classroom para organização das es-
colas e das salas de aula; o aplicativo 
Paraíba Educa, que foi disponibilizado 
de maneira gratuita e sem uso de da-
dos móveis dos smartphones, além da 
produção de videoaulas e do uso das 
mídias sociais. Por fim, os estudantes 
que não têm acesso à internet também 
foram atendidos pela SEECT por meio 
da entrega de materiais impressos 
na casa de cada aluno, promovendo 
a inclusão de todos os estudantes da 
Rede Estadual de Ensino.

SAIBA MAIS 
 
n TV Paraíba Educa - Outra ação pioneira, desenvolvida pela Secretaria 
de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia, foi a TV Paraíba Educa. 
Em parceria com a Assembleia Legislativa da Paraíba, a TV leva aos estu-
dantes programação educativa por meio dos canais da Rede Legislativa, 
cujo sinal abrange a maior parte do Estado da Paraíba. A programação da 
TV Paraíba Educa é exibida diariamente das 8h às 20h30, com programas 
inéditos e reprises, como forma de garantir a acesso dos conteúdos ao 
maior número de estudantes. As videoaulas englobam todas as etapas da 
Educação Básica, desde o Ensino Infantil até o Ensino Médio, sendo con-
sideradas também as especificidades de todos os ciclos da Educação de 
Jovens e Adultos. 

n As videoaulas são organizadas em programas de acordo com a etapa e os 
componentes a serem aprofundados. No período da manhã, são exibidas as 
videoaulas referentes ao Ensino Infantil e ao Ensino Fundamental; à tarde 
são exibidas as videoaulas referentes ao Ensino Médio, enquanto à noite é 
reservada para as videoaulas dos ciclos da Educação de Jovens e Adultos.

Contra a covid-19

MPF pede que teste passe a 
ser exigido em voos nacionais

A circulação da nova va-
riante do coronavírus levou 
o Ministério Público Federal 
(MPF) a pedir na Justiça que 
passageiros e tripulantes de 
voos domésticos também se-
jam obrigados a apresentar 
o teste RT-PCR negativo para 
embarcar. Atualmente, a exi-
gência se restringe a viajan-
tes internacionais. Na ação, 
os procuradores defendem o 
controle do trânsito de pes-
soas para evitar a dissemina-
ção da doença e de eventuais 
novas cepas entre as diferen-
tes regiões do país.

“No momento atual da 

pandemia, não se cogita de 
pedir o fechamento dos ae-
roportos, dada o importan-
te papel que desempenham 
no transporte de cargas e 
de pessoas. No entanto, não 
é razoável que a via aérea 
continua a funcionar como 
uma porta aberta à livre 
circulação do vírus e suas 
incontáveis variantes, que 
no processo evolutivo se 
impõem como mais graves 
e mais transmissíveis”, diz 
um trecho da ação assinada 
pelos procuradores Márcio 
Torres, Nilce Cunha, Ales-
sander Sales e Ricardo Ma-
galhães de Mendonça na 
última quarta-feira, 17.

O pedido é para que a 

Justiça Federal determine 
que União e Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac) 
exijam a testagem com no 
máximo 72 horas de ante-
cedência ao embarque e a 
apresentação do resultado 
negativo à companhia aé-
rea, nos moldes dos voos 
intencionais.

No Brasil, Manaus foi 
o primeiro local a registrar 
uma variante própria do co-
ronavírus, a P1. O Ministério 
da Saúde informou na sex-
ta-feira passada, dia 12, que 
a cepa foi identificada no 
Amazonas, Ceará, Espírito 
Santo, Pará, Paraíba, Piauí, 
Rio de Janeiro, Roraima, 
Santa Catarina e São Paulo.

Rayssa Motta
Agência Estado

Cantor Belo, preso após show 
durante a pandemia, é solto

O cantor Belo foi solto 
ontem, após passar um dia na 
prisão sob a acusação de ter 
promovido a aglomeração de 
pessoas neste período de co-
vid-19 e isolamento social. Ele 
foi liberado pelo desembarga-
dor Milton Fernandes de Souza, 
que aceitou o pedido de habeas 
corpus da sua defesa. Marcelo 

Pires Vieira, nome do cantor, 
foi preso enquanto participava 
de um programa de rádio no 
município de Angra dos Reis 
(RJ), na operação “É o que eu 
mereço”, da Polícia Civil do Rio 
de Janeiro. Ele foi indiciado por 
crimes de epidemia, esbulho 
possessório (relativo a inva-
sões) e organização criminosa.

As acusações dizem res-
peito a um show promovido 
numa escola pública do Com-

plexo da Maré, na Zona Norte 
do Rio, na última sexta-feira, 
12, durante a pandemia e sem a 
autorização do governo de uti-
lização do espaço. A Polícia Ci-
vil argumenta ainda que, além 
de desrespeitar as medidas de 
segurança sanitária, a realiza-
ção de shows na comunidade 
depende do aval do crime or-
ganizado local, por isso o can-
tor foi indiciado também por 
organização criminosa.

Fernanda Nunes
Agência Estado
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Reflexões atemporais

É hoje!19

Douglas Ribeiro 
Monteiro, Adriana 
Braga Cartaxo, Alcides 
Sobral, Aluzimar 
Figueiredo Lucena, 
André Carvalho, 

Driele Figueirêdo, Ecila Mendonça Maia, 
Elizabeth Lucena Teles, Fábio Arruda, 
Fernanda Marques, 
Giuseppe Márcio, 
Geraldo Sávio Almeida 
Holanda, Germana 
Maria Barros, Getúlio 
Aranha, Humberto 
Hardman, Izoni Burity, 
Jim Umberto Cantisani 
Filho, Lourdes Bezerra, 
Lourdinha Aragão, 
Lucas de Souza Diniz, Luciana Milanez, 
Maria Elizabeth Medeiros, Ronald de 

Lucena Farias, Maria 
Helena Leite, Patrícia 
Sobreira Loureiro, 
Pedro Faissal, Pedro 
Ferreira Neto, Ronny 
Britto, Rubens de 
Carvalho Carneiro, Sa-
muel Rodrigues Cunha 
e Tainá Caju

Aniversariando

O meu ideal político é a 
democracia em que todo 
o homem seja respeitado 

como indivíduo 
e nenhum venerado.

Albert Einstein

Fale com Abelardo

SERÁ HOJE , às 17h, a missa de Sétimo 
Dia pelo falecimento do jornalista e 
advogado Otinaldo Lourenço de Ar-
ruda Melo, que enlutou a sociedade 
paraibana. 

O INSTITUTO  Histórico e Geográfico Parai-
bano homenageou ontem, postumamen-
te, os associados Marcos Odion Ribeiro 
Coutinho e Ernando Teixeira de Carvalho.

A PROPÓSITO,  o IHGP hasteou a bandei-
ra da Paraíba a meio mastro em sinal de 
luto pelo falecimento do jornalista Marti-
nho Moreira Franco, através de solicitação 
de Gonzaga Rodrigues e José Octávio de 
Arruda Melo.

A EDITORA Sâmella comunicando que já 
concluiu a impressão da segunda edição 
do livro Cesário Alvim 27 - Histórias do Fi-
lho de Um Exilado, de autoria do editor da 
coluna, editado pela UFPB. 

NA coluna de gastronomia, assinada por 
Abelardo Buggy Jurema, logo abaixo, ex-
celentes dicas onde comer bem.

A Secretaria Municipal de Saúde, 
à frente o médico Fábio Rocha, 
vem tendo atuação eficiente e 
segura na campanha de vacina-
ção que se desenvolve em toda a 
cidade, orientando e fiscalizando 
os seus profissionais, amplian-
do e abastecendo os postos de 
atendimento à população e man-
tendo plantão permanente para 
informações ao público.

Em tempos de isolamento
e sem sair de casa, todos 
preferem o delivery do
Churrasco no Pão

Vale tudo
O truculento deputado 
Daniel Silveira, que 
mais parece um luta-
dor de MMA, vai para 
as redes sociais e divul-
ga um vídeo ameaçan-

do e atacando a honra dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal; pede o fecha-
mento do Poder Judiciário do País através 
das Forças Armadas e agride violentamente 
a Constituição ao propor a volta do Ato Ins-
titucional número 5, instrumento adotado 
na fase mais dura do Regime Militar que 
fechou o próprio Congresso, extinguiu as 
liberdades e garantias individuais e instalou 
no País um Estado de exceção.
E a sua defesa alega o direito à liberdade de 
expressão.
Pode isso, Arnaldo? ELA mantém uma página muito con-

corrida nas redes sociais - o Lalarilar. 
Recentemente, MILENA NEVES lançou 

a marca Papo Além da Mesa, que 
transforma um lenço e um pareô 
numa toalha de mesa ou peça de 

guarda roupa. A estampa é desenhada 
pela própria Milena que gravou vídeo 

explicando as várias maneiras de usar, 
com estilo e muito charme.

www.abelardo.com.br | abelardojurema@gmail.com 

OnTap tem 3 ambien-
tes com auto-serviço 
de chopes e drinks com 
petiscos irados. De se-
gunda a quinta, Happy 
Hour e nos sábados e 

domingos feijoada, com boa música de 
qualidade. Um lugar para rever os amigos. 
Av. Esperança, 1048 - Manaíra - J. Pessoa
83. 3023-3030 | Insta: @ontapselfbeer

Meatup Na melhor casa 
de carnes da cidade, 
com cortes nobres e ex-
clusivos, a preciosidade 
deste fim de semana 
fica com o T-bone. Um 

corte super popular nos EUA, que lembra 
uma grande costela, suculento e saboroso.
Av. Esperança, 1695 - Manaíra - J. Pessoa
83. 3035-7818 | Insta: @meatupbr

NO clima de fim de 
semana o restaurante 
Pimenta Nativa reúne 
muita gente bonita 
e oferece  sempre a 
melhor pizza da ci-

dade. A dica de hoje é a pizza de Ca-
marão com catupiry. 
Av. Fernando Luiz Henriques, 2468 - Bessa 
83. 3506-0911 | Insta: @pimentanativaforneria 

Indo ao Buck Min-
ster, você vai ter uma 
experiência gas-
tronômica do que há 
de melhor na cozinha 
Brasileira e Italiana em 

um ambiente agradável e descontraído.
Av. Fernando Luiz Henriques, 2650 - Bessa 
João Pessoa - PB | 83. 99697-1559 
Insta: @bessame_buckminster

A Tasquinha do Tio, 
é ponto de encontro 
para rever os amigos, 
confraternizar, almoçar 
e jantar em família. 
Cardápio que preza 

pela qualidade da cozinha Portuguesa e 
Brasileira.  
Av. Flávio R. Coutinho, 115 - Mag Shopping 
83. 3048-1000 | Insta:

All Garden -  A sexta-
feira no All Garden 
é de música ao vivo 
de qualidade,   muita 
animação, além do 
cardápio super especial 

da casa, com preços justos.  A partir das 
20h.
R. Infante Dom Henrique, 531 - Tambaú  
83. 99146-6800 | Insta: @allgardenrestaurante

No novo Hardman Hotel, 
à beira mar da praia de 
Manaíra, o restaurante 
O Salsa It tem surpreen-
dido os seus frequenta-
dores. Pratos exclusivos 

da culinária nacional e internacional, além 
da feijoada aos sábados, show de bola ao 
som do grupo de chorinho Luar do Sertão.
Av. João Maurício, 1341 - Manaíra 
83. 3216-8811 | Insta: @salsa.it

A churrascaria Espet-
inho do Bode trabalha 
com a carne mais apre-
ciada pelos nordestinos, 
mas também dispõe de 
um cardápio de frutos 

do mar, massas e drinks especiais. (Temos 
espaço KIDS). Você precisa conhecer.
Av. Presidente Afonso Pena, 810 - Bessa
83. 3245-4990 | Insta:

O HAO é um restau-
rante de referência em 
bom gosto, qualidade, 
atendimento e alto 
padrão gastronômico. 
Cardápio exclusivo e 

drinks especiais. Um local ideal, com boa 
música, para reunir os amigos e a família.
R. Franca Filho, 96 - Manaíra - J. Pessoa - PB
83. 99175-6477 | Insta: @haobr

Churrasco no Pão, 
quem já experimentou 
recomenda. E vai em 
busca do sanduiche 
diferenciado, com 
qualidade indiscutível 

e um sabor incomparável. Tem que exper-
imentar para ver.  Faça seu pedido via Zap
R. Franca Filho, 96 - Manaíra - J. Pessoa 
83. 98167-0505 | Insta: @churrasconopao

Quem aprecia uma 
boa cachaça não pode 
deixar de experimentar a   
Reserva do Mangue, de 
sabor único e  qualidade 
superior, originária dos 

ricos canaviais de Areia-PB e finalizada na 
reserva Ecológica Ilha do Boi, na região dos 
manguezais, em Cabedelo.
Av: Argemiro de Figueiredo, 4453, Bessa 
Insta: @cachacareservasdomangue

THE W é um restau-
rante de cozinha ar-
tesanal, especializa-
do em Comfort Food, 
um menu com pratos 
tradicionais em uma 

leitura moderna. A visão da praia de 
Manaíra é inigualável. 
Av. João Maurício, 451 - Manaíra - J. Pessoa
83. 9644-7002 | Insta:@thewrestaurante

Prioridade máxima
A coluna volta a insistir na necessida-
de do Plano estadual de Imunização 
incluir entre os casos de prioridade 1 
os médicos aposentados que, embora 
afastados dos hospitais e do serviço 
público, permanecem clinicando em 
seus consultórios e, com isso, sujeitos 
à contaminação de pacientes com 
coronavírus. O assunto foi levantado 
pelo médico Lauro Wanderley Filho e 
mereceu o apoio incontinente do Con-
selho Regional de Medicina através do 
seu presidente Roberto Magliano.

Contato: 83. 98899-8710

Quem chega
O presidente Jair 
Bolsonaro deve de-
sembarcar hoje, em 
Campina Grande, 
onde cumpre escala 
estratégica antes de 
ir para Sertânia, no 
interior de Pernam-
buco, onde partici-

pa de um evento que integra o projeto 
de integração do Rio São Francisco. A 
visita relâmpago é interpretada como 
uma forma de fortalecer a sua presença 
no Estado onde perdeu nas eleições de 
2018 com apenas 35% dos votos.O empresário José 

Carlos da Silva 
Júnior, 94 anos, fun-

dador e presidente do grupo 
São Braz e da Rede Paraíba 
de Televisão, permanece 

em São Paulo internado no Hospital Sírio-Libanês,  diagnosticado com a 
Covid-19. Segundo informações da família, ele respira normalmente, sem a 
ajuda de aparelhos, e o quadro dele é estável.

Quem parte
A coluna lamentou bas-
tante saber do falecimen-
to do jornalista e advoga-
do Waldo Tomé, 76 anos, 
ocorrido esta semana em 
Brasília, onde estava ra-
dicado há muitos anos. 
Ele foi secretário de Co-
municação no governo 

Ronaldo Cunha Lima, mantendo estreito e 
respeitoso relacionamento com a Imprensa.

QUEM É - Eleito, com 31 mil votos,  em 
2018 pelo Rio de Janeiro, Daniel Silveira é 
ex-policial militar onde acumulou muitas 
punições e advertências por mau compor-
tamento. Ficou preso 26 dias e detido por 
mais 54, sendo considerado inadequado 
para o serviço policial militar segundo seu 
perfil no Google. É formado em direito pela 
Faculdade Estácio de Sá.

Presidente do Grupo 
São Braz permanece 
internado em SP

O Governo anuncia que a ga-
solina sobe hoje. Será o quarto 
aumento somente este ano. Nas 
feiras e supermercados, o preço 
dos alimentos disparou e as 
frutas nos mercados públicos al-
cançam preços inimagináveis. O 
gás de cozinha, energia elétrica e 
os produtos e serviços essenciais 
também subiram. Tá feia a coisa. 

ELA brilha intensamente 
nas redes sociais, com 

mais de 10 mil segui-
dores. Hoje GIULLIANA 

PERRUSI dá uma pausa 
em suas atividades 

como influenciadora 
digital e oferece o seu 
charme, o seu encanto 
e o seu estilo à coluna 

para amenizar esses 
tempos difíceis e turbu-

lentos de pandemia e 
isolamento social.

NELSON SANTIAGO - Vivemos no 
Brasil, principalmente hoje, um pe-
sadelo ou um filme de terror. Predo-
mina o desrespeito. Os privilégios, 
para poucos, não cessam. Há uma 
interminável pandemia sem vacinas 
suficientes. E a preocupação eviden-
te é com a flexibilização do uso de 
armas (isso é prioridade?). Existem 
tentativas claras de cerceamento 
dos órgãos de comunicação e outros 
absurdos. Um cenário aflitivo e que 

exige, mais do que nunca, a presença 
da imprensa com a reportagem con-
fiável no conteúdo das informações 
prestadas à sociedade e a funcionar 
como um farol a iluminar o tempo 
sombrio que tentamos atravessar. O 
futuro da democracia depende es-
sencialmente dessa postura, não só 
da imprensa, mas também de outras 
instituições que procuram defender/
encontrar os melhores caminhos 
para este país e o seu povo.



Fratura na clavícula obriga atleta a passar por cirugia, 
e médico do clube não define prazo para o retorno

O meia esquerdinha, 
que vinha sendo escalado 
como titular nos jogos amis-
tosos do Botafogo nesta pré-
temporada, passou a ser um 
problema para os primeiros 
jogos do clube na Copa do 
Nordeste. O atleta fraturou a 
clavícula em um choque com 
o goleiro da equipe do Vitó-
ria das Tabocas, no jogo-trei-
no disputado na última quar-
ta-feira, no CT da Maravilha 
do Contorno. O atleta saiu 
direto para o hospital, onde 
foi atendido, e vai passar por 
uma cirurgia. A situação é 
grave e o prazo para o retor-
no aos gramados é imprevisí-
vel no momento.

“O atleta sofreu uma 
fratura na clavícula direita 
e tem de se submeter a um 
tratamento cirúrgico, e por 
enquanto, não há previsão de 
retorno. A gente vai ficar ava-
liando no dia a dia e de acor-
do com a evolucão dele é que 
podemos estimar esse tem-
po”, disse o médico Glauber 
Novaes, coordenador do de-
partamento médico do Belo.

Com um elenco muito 
enxuto, a contusão de es-
querdinha trouxe um gran-
de problema para o técnico 
Marcelo Vilar escalar a equi-
pe para a estreia na Copa do 
Nordeste, no dia 27 contra o 
4 de Julho, no Almeidão. No 
jogo-treino contra o Vitória 
das Tabocas, ele avançou Ju-
ninho para a posição.

“Juninho é um jogador 
versátil. Na verdade, ele é um 
meia, que também atua como 
volante, então pode ser o subs-
tituto de esquerdinha, sem 
deixar o time muito defensivo 
e sem poder de criação. Agora, 
a contusão do atleta nos preo-
cupa, porque ele vinha bem 
e temos um elenco muito pe-
queno”, disse o treinador.

Diante da gravidade da 
contusão de esquerdinha, 
chegou-se a ventilar a neces-
sidade do clube contratar um 
outro jogador para a posição, 
mas o gerente executivo de 
futebol, Sales Neto, não con-
firmou essa possibilidade. 

“É muito cedo para se 
pensar na contratação de um 
outro jogador para o lugar de 
esquerdinha. Vamos aguar-
dar a posição final do depar-
tamento médico e analisar 
o tempo de recuperação do 
atleta para depois tomarmos 
alguma posição. Por enquan-
to, não pensamos em contra-
tação para resolver este pro-
blema”, informou.

Sobre a atuação do time 

na vitória por 2 a 0 sobre o 
time pernambucano, na úl-
tima quarta-feira, o técnico 
Marcelo Vilar disse que ain-
da há muito trabalho pela 
frente, mas está contente 
com a evolução da equipe.

“Claro que temos que 
melhorar muito ainda, mas 
considerando o tempo de 
treino que temos até agora, 
eu estou muito satisfeito com 
a evolução da equipe. Nós 
enfrentamos um time expe-
riente, que sabe jogar fecha-
dinho, e por isso tivemos di-
ficuldade no primeiro tempo, 
por insistir em tentar entrar 
com a bola pelo meio no for-
te esquema defensivo de-

les. No segundo tempo, pedi 
para Marcos Aurélio e Rogé-
rio chegarem mais próximo 
à área para tentar os chutes 
a meia distância, como uma 
outra forma de furar a re-
tranca deles. Foi bom porque 
mostramos uma variedade 
de jogadas para quando en-
frentarmos uma situação 
como esta, com o adversário 
muito bem postado defensi-
vamente”, argumentou.

Sobre o jogo contra o 
Náutico, no próximo domin-
go, em Recife, Marcelo Vilar 
disse que tende a manter a 
equipe titular mais tempo na 
partida e só fazer alterações 
após os 15 ou 20 minutos do 
segundo tempo. 

“Contra o CSP, nós mu-
damos um time inteiro para 
o segundo tempo. Já contra 
o Vitória não foi assim, fo-
mos fazendo as mudanças 
gradativamente e mantendo 
alguns atletas mais tempo 
no jogo. Para a partida con-
tra o Náutico, a tendência é 
permanecermos mais tempo 
com a equipe escalada para 
começar a partida”, concluiu 
o treinador.

Clayton
O meia Clayton, que teve 

uma passagem brilhante 
pelo Botafogo, pode voltar 
a vestir a camisa do Belo. O 
atleta já aceitou a proposta 
do clube e agora depende 
da liberação da Ferroviária 
de Araraquara, para voltar a 
jogar no Alvinegro, onde teve 
grandes momentos. O geren-
te de futebol, Sales Neto, con-
firmou as negociações.

“É verdade que estamos 
negociando com o jogador 
e a vontade dele de voltar a 
jogar no clube é muito im-
portante para convencer a 
Ferroviária a liberá-lo, mas 
tudo depende da posição do 
clube paulista na negociação. 
estamos aguardando”, disse. 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

EsquErdinha 
Primeira 
baixa

 Claro que temos 
que melhorar muito 

ainda, mas 
considerando o tempo 

de treino que temos até 
agora, eu estou muito 

satisfeito com a 
evolução da equipe 

Lance do jogo em que o Botafogo 
derrotou o Vitória de Tabocas-PE 
por 2 a 1 na Maravilha do Contorno

Foto: Edson Matos

Prática e teoria

Pré-temporada dos árbitros
será na cidade de Lucena

O Campeonato Parai-
bano de 2021 começará 
no dia 17 de março e com 
a aproximação da data, 
os clubes já iniciaram a 
preparação para a com-
petição. Alguns já estão 
até realizando amistosos. 
Agora, chegou a vez dos 
árbitros e assistentes. O 
departamento de arbitra-
gem da FPF já definiu a 
pré-temporada deles, que 
começa na próxima segun-
da e vai até o dia 25, na ci-
dade de Lucena, no Litoral 
Norte do estado.

Segundo o diretor do 
departamento de arbitra-
gem da FPF, Arthur Alves, 
vão participar da pré-tem-
porada 27 árbitros e 19 ár-
bitros assistentes, que vão 
trabalhar nos períodos da 

manhã, tarde e noite, com 
aulas teóricas e práticas.

“Nós teremos o apoio 
de dois excelentes instru-
tores, emerson Augusto 
de Carvalho, árbitro FIFA/
CBF, tendo participado de 
dois mundiais, finais de 
campeonatos brasileiros, 
etc. Uma pessoa bastante 
qualificada. Teremos tam-
bém a participação da Dra. 
Marta Magalhães, psicó-
loga FIFA/CBF. ela estará 
realizando exercícios in-
tegrados com o físico-téc-
nico, principalmente tra-
balhando a concentração. 
Hoje, com os jogos sem 
público, a probabilidade do 
profissional perder a con-
centração é enorme”, afir-
mou Arthur.

No dia 23,  haverá ava-
liações físicas e teóricas 
habilitadoras. em salas 
de aula, haverá exibição 

de vídeos, com discussões 
abertas, sobre a regra 11 
impedimento, regra 12 fal-
tas, mão na bola, e controle 
de jogo. No campo, serão 
realizados exercícios com 
temas, porém em situação 
de jogo, com atletas, onde 
serão simuladas jogadas 
para árbitros e assistentes 
definirem.

De acordo com Ar-
thur, todas as aulas serão 
abertas à imprensa e no 
dia 25, a partir das 15h, 
haverá um evento inédito, 
um bate-papo entre técni-
cos, árbitros e jornalistas. 
“esperamos que possa-
mos discutir o que cada 
segmento pode fazer para 
proporcionar melhores es-
petáculos. Nossa intenção 
é sempre fazer com que 
cada vez mais tenhamos 
um campeonato paraibano 
melhor”, concluiu o diretor.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Árbitros do quadro da Federação Paraibana de Futebol que estão nos preparativos para o campeonato

Foto: reprodução/instagram

Foto: divulgação/Botafogo
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Brasileirão
São Paulo enfrenta o Palmeiras na obrigação de 
vencer para seguir ainda com chances de título. 
Adversário vai de força máxima hoje. Página 22
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O meia Esquerdinha se 
machucou no amistoso da 
última quarta-feira, na Maravilha 
do Contorno, contra o Vitória-PE



Número 1 do mundo bate a sensação do torneio, o russo Aslan Karatsev, e pode chegar ao 18o título de Gran Slam

O conto de fadas para o 
russo Aslan Karatsev, tenista 
de 27 anos e apenas o 114º 
do ranking da ATP que veio 
do qualifying, acabou, ontem, 
no Aberto da Austrália, o pri-
meiro Grand Slam da tempo-
rada. Amplo favorito na pri-
meira semifinal do torneio, 
o sérvio Novak Djokovic fez 
valer a condição de núme-
ro 1 do mundo e dominou 
do início ao fim o confronto 
para vencer por 3 sets a 0 - 
com parciais de 6/3, 6/4 e 
6/2, em 1 hora e 53 minutos 
- e alcançar a sua 28ª final de 
Grand Slam e a nona em Mel-
bourne.

Maior vencedor na his-
tória do Aberto da Austrália, 
Djokovic tem oito conquistas 
em Melbourne. Aos 33 anos, 
o sérvio está em busca de seu 
18º título de Grand Slam para 
reduzir a diferença para seus 
dois principais rivais, o suíço 
Roger Federer e o espanhol 
Rafael Nadal, ambos com 20 
troféus cada um. O primeiro 
não disputou o torneio e está 
em fase final de recuperação 
das duas cirurgias no joelho 
direito a que foi submetido 
no ano passado. Já o espa-
nhol foi eliminado nas quar-
tas de final.

Caso conquiste mais um 
título na Austrália, Djokovic 
será o segundo tenista na his-
tória a ter pelo menos nove 
conquistas no mesmo Grand 
Slam. O primeiro foi Nadal, 
que já acumula 13 troféus 
de Roland Garros. Já Fede-
rer tem como melhor marca 
os oito títulos de Wimble-
don. Além disso, pode igua-
lar uma marca do espanhol 
entre os jogadores com seis 
títulos de Grand Slam depois 
dos 30 anos.

Ao longo da competição, 
Djokovic tem confessado ter 
problemas físicos por conta 
de uma lesão muscular na 
região abdominal. No entan-
to, isso parece estar mais que 
ultrapassado. “Isto é o me-
lhor que já me senti em todo 
o torneio. Me senti bem, não 
senti dores. Foi o melhor jogo 
até agora, chegou mesmo na 
altura certa. Estou emociona-

Agência Estado

Djokovic mais uma vez na 
final do Aberto da Austrália

do. Emocionado por me sentir 
nesta forma”, afirmou o sérvio 
logo após a vitória.

O número 1 do mundo 
começou a sentir o proble-
ma físico na partida de cin-
co sets contra o americano 
Taylor Fritz pela terceira 
rodada e precisou reduzir a 
carga de treinos. Cogitou até 
abandonar o torneio. Até a 
tranquila semifinal, sua única 
vitória em sets diretos havia 
sido contra o francês Jeremy 
Chardy na estreia. Já contra 
o americano Frances Tiafoe, 
o canadense Milos Raonic e o 
alemão Alexander Zverev, fez 
jogos de quatro sets.

O adversário de Djokovic 
na final marcada para este 
domingo virá da partida en-
tre o russo Daniil Medvedev 
e o grego Stefanos Tsitsipas, 
que se enfrentam nesta sex-
ta-feira. O sérvio lidera o his-
tórico de confrontos contra 
Tsitsipas por 4 a 2 e tem van-
tagem de 4 a 3 no retrospec-
to contra Medvedev. Ambos 
lutam pelo primeiro título de 
Grand Slam de suas carreiras, 
sendo que o russo já tem uma 
final de US Open no currículo.

Para falar de seus possí-
veis rivais, Djokovic comen-
tou a derrota de Nadal para 
Tsitsipas nas quartas de final. 

“Comecei a ver o jogo a partir 
do terceiro set. O Stefanos es-
teve incrível em não desistir. O 
Rafa estava jogando de forma 
incrível. Estava dominando o 
jogo, mas de alguma forma o 
Stefanos deu a volta. Jogou um 
tie-break sólido e depois ficou 
dentro do jogo”, admitiu.

“Foi um encontro de 
qualidade alta, provavelmen-
te o melhor jogo do torneio 
até agora. Ambos jogaram 
em um nível muito alto. Por 
falar em nível muito alto... o 
Medvedev é quem está em 
um nível mais alto nestes úl-
timos três ou quatro meses”, 
concluiu.

A contratação do argentino Hernán Crespo 
para o cargo de técnico do São Paulo reacendeu o 
debate sobre a influência do sucesso na carreira 
como jogador de futebol diante dos comandados. 
Apesar de os atletas muitas vezes chamarem o 
treinador de “professor”, ele está lá mais para 
dar comandos táticos do que para, efetivamente, 
ensinar a jogar bola. Na prática, muitos acabam 
ensinando, e jogadores têm nos técnicos referên-
cia de grande aprendizado. 

Com a chegada do ex-craque e agora técni-
co, a pauta na imprensa esportiva foi tomada por 
lances da carreira de Crespo pelos clubes e pela 
seleção argentina. Se além de treinador Crespo 
também for um pouco professor, está resolvido 
o problema no ataque do São Paulo. Vai ter jeito 
até para Pablo, atacante contratado como pro-
messa e que nunca desencantou. 

Apesar da bagagem que carrega um ex-joga-
dor de sucesso quando inicia sua carreira como 
técnico, não é pré-requisito para ser bom co-
mandante à frente de um time ter sido excelente 
enquanto jogador. No entanto, a marra de quem 
jogou muita bola fica impregnada à beira do gra-
mado, e vale também no confronto entre técni-
cos, quando seus times se enfrentam. 

Lembro de um bate-boca por meio de entre-
vistas à imprensa entre Tite e Felipão, quando 
ambos comandavam times da Série A do Cam-
peonato Brasileiro. A disputa, em tom amisto-
so, era para ver quem tinha jogado mais bola. 
Recado ia, recado vinha, não passavam de dois 
perebas. Daquele nível, no meu time, eu quero é 
distância.

Certa vez perguntaram a Muricy Ramalho, 
na sua última passagem como técnico pelo São 
Paulo, se ele teria vaga naquele time como joga-
dor. Com a humildade que lhe é característica, 
Muricy disse que pegaria a camisa 8, e que no 
time seriam ele e mais dez. Bem verdade, jogou 
muito mesmo. 

Há também os exemplos de quem jogou de-
mais e, quando resolveu se aventurar como téc-
nico, foi um fiasco, caso de Falcão, ex-ídolo do In-
ternacional e da Seleção Brasileira. Teve espaço 
no próprio Inter para comandar o time, mas o 
casamento não deu certo. 

Na atual edição do Brasileirão, Renato Gaú-
cho e Rogério Ceni são dois que fizeram histó-
ria como jogadores e alcançaram respeito como 
treinadores. Além do sucesso nas duas carreiras, 
ambos têm a marra em comum. O Flamengo do 
ex-goleiro do São Paulo e da Seleção é vice-líder 
do campeonato. E se o Grêmio não vai tão bem na 
disputa por pontos corridos, é finalista da Copa 
do Brasil. 

Rogério Ceni nunca foi humilde, nem mesmo 
quando era goleiro. Foi um dos maiores de todos 
os tempos do Brasil, o maior jogador da história 
do São Paulo e dono da marca de maior goleador 
da história do futebol entre jogadores da mesma 
posição. O M1to, como era chamado, já fez mais 
gols que muito atacante. Ao todo são 131. Hoje, 
ensina jogadores a bater na bola. Para alguns 
tem sido motivo de queixa.

Mas se o assunto é marra, ninguém bate Rena-
to Gaúcho. Jogou muito, indiscutivelmente. Diz ele 
que foi melhor até que Messi e Cristiano Ronaldo. 
Daí já fica difícil aceitar, mas ao se tratar de atle-
tas que não são contemporâneos, prevalece o im-
ponderável. O argentino e o português podem até 
ter muitos prêmios de melhor jogador do mundo, 
mas gol de barriga, só Renato Gaúcho tem. 

Técnico ou 
professor?

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador
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O judô do Brasil não 
teve um bom desempenho 
no primeiro dia de disputas 
do Grand Slam de Tel Aviv, 
em Israel, que é o segundo 
torneio do Circuito Mundial 
de 2021. Ontem, os brasilei-
ros ficaram longe do pódio 
e só conseguiram duas vi-
tórias, ambas na estreia, em 
oito lutas. Allan Kuwabara e 
Willian Lima foram os únicos 
a avançarem à segunda roda-
da. Eleudis Valentim, Jéssica 
Pereira, Ketelyn Nascimento 
e Phelipe Pelim foram elimi-
nados logo em suas primei-
ras lutas.

Na categoria até 60kg, 
Allan bateu o judoca do Quir-
guistão, Allan Bestaev, e caiu, 
nas punições, diante do ca-
saque Gusman Kyrgyzbayev, 
melhor ranqueado do torneio. 

Já Willian, entre os judocas até 
66kg, passou pelo búlgaro Bo-
zhidar Temelkov e encarou o 
número cinco do mundo, Ba-
ruch Shmailov, de Israel, na 
segunda rodada. Em comba-
te equilibrado, foi projetado 
quase no último segundo de 
luta e não teve tempo de re-
verter o waza-ari sofrido.

Na mesma categoria de 
Allan, Phelipe Pelim perdeu 
por ippon na estreia diante de 
Temur Nozadze, da Geórgia, 
que chegou à final. Nas cha-
ves femininas, Eleudis Valen-
tim (52kg) parou em Gultaj 
Mammadaliyeva, do Azerbai-
jão, nas punições; Jéssica Pe-
reira (57kg) não passou por 
Kaja Kajzer, da Eslovênia; e 
Ketelyn Nascimento (57kg) 
parou em Vera Zemanova, da 
República Checa, depois de 
quase sete minutos de luta 
no tempo extra.

O Brasil terá mais cinco 
judocas em ação nesta sexta-
feira. No segundo dia de dis-
putas, o País será representa-
do por Maria Portela (70kg), 
nas disputas femininas, e por 
outros quatro judocas nas 
chaves masculinas: Eduar-
do Katsuhiro (73kg) e David 
Lima (73kg) dobram no peso 
leve, assim como Victor Penal-

ber (81kg) e João Pedro Ma-
cedo (81kg) no meio-médio.

COVID-19 - Medalhista 
olímpica nos Jogos de Pe-
quim-2008, na China, Ketleyn 
Quadros não embarcou com a 
delegação brasileira para Is-
rael. Ela testou positivo para 
o novo coronavírus no último 
sábado, está sem sintomas e 
passa bem. 

Brasil decepciona no judô em Israel

Allan Kuwabara chegou a vencer a primeira luta, mas caiu na segunda

Foto:  Rafael Burza/CBJ

Agência Estado

Maior vencedor na história do 
Aberto da Austrália, o sérvio Novak 
Djokovic tem oito conquistas em 
Melbourne e joga a final domingo



Esportes

São Paulo precisa vencer o alviverde hoje no Morumbi para seguir ainda com chances de título no campeonato

O técnico Abel Ferreira 
deve utilizar o time principal 
do Palmeiras pela última vez 
no Campeonato Brasileiro 
no clássico com o São Pau-
lo, hoje, às 21h30, no Mo-
rumbi, em duelo atrasado 
válido pela 34ª rodada. Nos 
dois últimos jogos, diante do 
Atlético-GO e Atlético-MG, 
o treinador deverá poupar 
jogadores, visando ter a me-
lhor formação na decisão da 
Copa do Brasil dias 28 de fe-
vereiro e 7 de março contra 
o Grêmio.

Em sexto lugar no Bra-
sileirão, com 56 pontos, mas 
com vaga assegurada na 
próxima edição da Copa Li-
bertadores, após a conquis-
ta do título da competição 
frente ao Santos, o time não 
tem mais aspirações, apenas 
a rivalidade diante do São 
Paulo motiva Abel Ferreira 
e os jogadores para o duelo 
desta sexta-feira, o que já fez 
com que apenas quatro titu-

lares (Marcos Rocha, Gabriel 
Menino e Danilo) iniciassem 
o jogo dessa quarta-feira 
frente ao Coritiba na derrota 
por 1 a 0.

Desfalque
Um desfalque para Abel 

poderá ser Gabriel Menino, 
que torceu o tornozelo direi-
to na derrota em Curitiba. O 
jogador se machucou em um 
lance isolado. “Toda estru-
tura do futebol que temos 
tem feito um trabalho fan-
tástico para recuperar esses 
jogadores. Não temos tido 
tantas lesões assim. Espero 
que não seja nada grave, não 
pareceu, mas com um dia só 
para recuperar...vou ter que 
ser muito crítico”, afirmou 
Abel, logo após o jogo com o 
Coritiba.

O certo é que Weverton 
retorna à meta palmeirense 
após ser poupado e substi-
tuído pelo novato Vinicius, 
bastante elogiado por Abel 
Ferreira, apesar da derrota 
no Couto Pereira.

Agência Estado

Palmeiras faz o último jogo 
com titulares no Brasileiro
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Foto Cesar Greco/Palmeiras

Na última quarta-feira, com 
muitos reservas, o Palmeiras 

perdeu de 1 a 0 para o Coritiba, 
mas hoje joga com vários titulares

Roberto Firmino é 
o melhor brasileiro da 
história da Premier Lea-
gue de acordo com um 
ranking feito pela revista 
Four Four Two. Outros 
três brasileiros figuram 
na lista dos 100, liderada 
por Thierry Henry.

Atacante do Liver-
pool desde 2015, Roberto 
Firmino foi eleito o me-
lhor brasileiro da história 
da Premier League, fican-
do em 78º lugar na lista 
de 100 nomes feita pela 
revista inglesa Four Four 
Two, que é especializada 
em futebol. 

“O brasileiro já foi um 
meia-atacante promissor, 
mas inconsistente - de-
pois aperfeiçoou o papel 
do falso nove sob o co-
mando do técnico Jurgen 
Klopp. Agora, sua visão 
e nomadismo posicional 
são o modelo de como 
os atacantes tradicionais 
- até mesmo Harry Kane 
- podem melhorar seu 
conjunto de habilidades”, 
julgou a Four Four Two.

Além de Firmino, Gil-
berto Silva, ex-Arsenal, 
Fernandinho, do Man-
chester City, e Juninho 
Paulista - um dos primei-
ros brasileiros a jogar na 
Inglaterra - também apa-
recem entre os 100 me-
lhores segundo a revista 
em 90º, 88º e 83º respec-
tivamente. 

O melhor de toda a 
história da Premier Lea-
gue, segundo a revista, é 
o ex-atacante do Arsenal 
Thierry Henry. O francês 
é seguido por Cristiano 
Ronaldo e Alan Shearer, 
ex- Blackburn Rovers e 
Newcastle, que comple-
tam o top 3.

A eleição, que con-
sidera apenas a Premier 
League - fase moderna 
do Campeonato Inglês, 
disputada desde 1992 -, 
se baseia no impacto dos 
jogadores na liga, “numa 
combinação da habilida-
de, status e dos momentos 
que eles nos deram ao lon-
go de 28 anos”, conforme 
publicado pela própria.

Firmino é o melhor
brasileiro na League

ConFira o ToP 10 dE mELhorEs joGadorEs 
da hisTória da PrEmiEr LEaGuE, 
sEGundo a rEvisTa Four Four Two:

n Thierry Henry - Arsenal

n Cristiano Ronaldo - Manchester United

n Alan Shearer  - Blackburn Rovers e Newcastle

n Wayne Rooney - Everton e Manchester United

n Ryan Giggs - Manchester United

n Eric Cantona  - Leeds United e Man. United

n Steven Gerrard - Liverpool

n Frank Lampard - 
West Ham, Chelsea e Manchester City

n Patrick Vieira - Arsenal e Manchester City

n Paul Scholes - Manchester United.

Parceiros

neymar e mbappé vivem sintonia
dentro e fora de campo pelo PsG

A relação entre Neymar 
e Kylian Mbappé parece ser 
cada vez melhor. Se den-
tro de capo, quando atuam 
juntos, combinam passes e 
assistências para gols, fora 
de campo eles querem con-
tinuar a parceria de sucesso 
e torcem um pelo outro.

Fora de combate con-
tra o Barcelona, o brasileiro 
assistiu de sua casa o PSG 
golear o clube catalão por 
4 a 1 e vibrou muito com 
o hat-trick do camisa 7. A 
reação no terceiro gol foi 
publicada nas redes sociais 
do jogador.

Neymar também re-
postou números dos dois 
jogadores com a camisa 
do PSG. O site do camisa 
10 publicou um compara-
tivo de gols, assistências e 

outras estatísicas do brasi-
leiro e do francês, que de-
monstram a importância 
de ambos para a equipe de 
Paris.

N o 
T w i t t e r , 
N e y m a r 
comentou 
a atuação 
de gala de 
Mbappé no 
Camp Nou. 
Embora te-
nha toda a 
equipe foi 
muito bem, 
o brasileiro 
destacou o 
amigo.

Os dois craques tam-
bém estão participando 
mais dos rumores sobre o 
futuro. Perto de renovar o 

contrato com o PSG, Neymar 
já declarou que exaltou a 
relação com Mbappé e até 
pediu para que o camisa 
7 também extenda o tem-

po de seu 
vínculo no 
Parque dos 
Príncipes.

“Somos 
como ir-
mãos, mas 
eu sou o 
mais velho. 
G o s t a m o s 
muito de 
jogar juntos 
porque eu 
busco tirar 

o melhor dele”, disse à TF1. 
“Estou muito feliz no PSG, 
as coisas mudaram muito e 
quero ficar no PSG. E espe-
ro que o Mbappé também 

fique. É o que os torcedores 
também querem”.

Do outro lado desta 
amizade, Mbappé já afirmou 
que Neymar "é o centro do 
projeto" e está no PSG para 
ajudar o brasileiro. Além 
disso, o jovem francês falou 
que aprendeu muito com o 
camisa 10, exaltando a qua-
lidade do seu companheiro.

“Com Neymar aprendi 
uma nova modalidade de 
futebol. E graças a ele pude 
enriquecer meu jogo, porque 
ele gosta de contar com os 
outros atacantes, joga com 
um toque, dois toques, tam-
bém pede para variar os mo-
vimentos e para diversificar 
o jogo. Ele realmente sabe 
fazer tudo. E melhor do que 
todos”, destacou Mbappé à 
France Football.

Neymar já declarou que 
exaltou a relação com 
Mbappé e até pediu 
para que o camisa 7 
também extenda o 

tempo de seu vínculo

Neymar e Mbbapé fazem uma dupla de sucesso no PSG e jogadores estão se entendendo muito bem na boa fase da equipes de Paris

Foto: Divulgação/PSG
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Com a tecnologia, mumificação de Ramsés III pode ser investigada e mudar a história do Egito Antigo: ele foi assassinado

Estudo sobre morte de faraó é 
concluído após três mil anos

Responsável por exercer gran-
de autoridade sobre o Egito, Ram-
sés III foi considerado o último 
grande faraó do Império Novo, 
sendo o segundo faraó da vigésima 
dinastia egípcia. Filho de Setnakht 
e da rainha Tiy-merense, Ramsés 
nasceu na cidade de Tebas e foi pre-
parado para liderar um dos maio-
res governos faraônicos da história.

Com cerca de 31 anos de reina-
do – entre 1194 e 1163 a.C. – foi ti-
rano em registros sobre os hebreus 
e a emigração da civilização, porém 
teve de enfrentar diversas adversi-
dades econômicas e conflitos inter-
nos e externos. Por isso sua posição 
não somente era cobiçada, como 
era debatida por oferecer riscos ir-
reparáveis ao Egito.

Sete anos após o fim de seu rei-
nado, em 1155, o corpo de Ramsés 
III foi encontrado com uma intri-
gante morte inconclusiva. Apesar 

de existir documentos antigos do 
tribunal de papiros que indicam 
que membros do harém do rei já 
planejavam um ataque a ele para 
tomar seu palácio, o rei morreu 
com uma idade de 62 anos, bastan-
te avançada para a época.

Durante séculos, sua morte 
foi considerada inconclusiva, até o 
descobrimento de sua múmia, no 
século XIX. Sem recursos tecnológi-
cos na época para analisar profun-
damente a causa, seu corpo embal-
samado foi mantido conservado, de 
maneira que pudesse ser estudado 
assim que possível. Com recursos 
tecnológicos válidos para a pesqui-
sa, o cadáver voltou à análise so-
mente no século XXI.

A primeira conclusão, como 
registra Wallacy Ferrari no site 
Aventuras na História, foi obtida 
com uma análise minuciosa feita 
manualmente, que pode identificar 

cortes em pontos de sua garganta. 
Os ferimentos, inicialmente, não 
foram atribuídos a alguma ação do 
próprio faraó, como suicídio, ou se 
houve algum ataque de terceiros, 
porém, o cadáver foi conduzido a 
estudos mais aprofundados para 
essa conclusão.

Uma tomografia computado-
rizada resultou em uma análise 
que pôde ser concluída somente 
em 2012: Ramsés III foi assassina-
do. Com uma publicação extensa 
no periódico de medicina British 
Medical Journal, os estudos che-
garam à conclusão de que um pro-
fundo ferimento no pescoço havia 
sido causado devido a alguma fa-
cada ou golpe com alguma lâmina 
contra o faraó.

A tomografia analisou seu cor-
po todo por uma visão de vertical 
de seus membros, onde puderam 
identificar que o profundo corte foi 

capaz de interromper as atividades 
de sua traqueia e de importantes 
vasos sanguíneos, o matando quase 
que instantaneamente. Seu sangue, 
que possivelmente escorreu em lar-
ga quantidade, não foi conservado 
na sua mumificação.

Muito provavelmente, antes de 
embalsamado, o corpo foi limpo e, 
possivelmente, houve até uma ten-
tativa de restaurar a ferida para não 
levantar suspeitas de um assassina-
to, cobrindo seu pescoço com um 
grosso colar de linho e pressionan-
do um amuleto com o olho de Hó-
rus, utilizado no Egito Antigo como 
um objeto de restauração e cura.

Além do corte em seu pescoço, 
foi localizada uma profunda lesão 
em seu esôfago e um outro corte, 
no dedo de seu pé, provocado por 
outro tipo de lâmina, diferente da 
usada nos golpes em seu pescoço. A 
diferença é a largura do corte, pos-

sibilitando a hipótese ter sido uma 
machadada para impedir sua fuga 
durante seu assassinato.

Registros de um evento, conhe-
cido como a Conspiração do Harém, 
foi julgado como um golpe, idealiza-
do por Tiye, uma de suas esposas, 
para colocar, especificamente, o 
filho do casal no trono máximo do 
Egito Antigo. O registro, em um dos 
papiros mais antigos que sobrevi-
veram na época, identifica a revolta 
como um golpe sem sucesso, visto 
que o filho Pentaware não conse-
guiu assumir o trono almejado.

Porém, o julgamento do real su-
cessor, Ramsés IV, puniu os envolvi-
dos, sem relacioná-los diretamente 
ao falecimento do pai. Porém, com 
a reconstrução do passado graças 
à tecnologia, a justiça pode ser fi-
nalmente atribuída a Pentaware e 
Tiye, novos suspeitos da morte de 
um dos maiores faraós da história.

Aforismo
“Para o homem que não conheceu o 

que é a vida, a morte é um inimigo; e para 
o homem que sabe o que é a vida, a morte 

é o derradeiro crescendo da vida.”

(Osho)

197 — Clódio Albino, usurpador romano
1123 — Irene Ducena, imperatriz bizantina
1822 — Joana Angélica religiosa brasileira
1916 — Afonso Arinos de Melo Franco, 
jornalista, escritor e jurista brasileiro
1962 — Geórgios Papanicolau, médico grego
1983 — Jardel Filho, ator brasileiro
1986 — Francisco Mignone, 
compositor erudito brasileiro
1993 — Carlos Augusto Strazzer, ator brasileiro
1997 — Deng Xiaoping, político chinês
2003 — Jair Santana (Boca Quente), 
radialista e jornalista (PB)
2016 — Umberto Eco, escritor italiano
2020 — José Mojica Marins (Zé do Caixão), cineasta, 
ator, roteirista de cinema e televisão brasileiro

Mortes na História

Obituário

Francisco Maia Farias
17/2/2021 – Aos 71 anos, em Brasília (DF), 
em decorrência de complicações causadas 
pela covid-19. Presidente da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Distrito Federal (Fecomércio-DF). Nascido 
em Teresina (PI), viveu até os 13 anos em São 
Luís (MA), quando em 1963 se mudou para Brasília. Jornalista 
formado pela Universidade de Brasília (UnB), trabalhou em vá-
rios veículos de comunicação do Distrito Federal nos anos de 
1970, como o Correio Braziliense, o Jornal de Brasília e a Rádio 
Nacional. Pioneiro no segmento de produtoras de vídeo, em-
preendeu também no setor de eventos e de hotelaria.

Foto: Sistema Fibra

Rush Limbaugh
17/2/2021 – Aos 70 anos, de câncer nos pul-
mões. Controversa personalidade do rádio 
norte-americano e comentarista político. Fa-
moso por comentários racistas, machistas e 
conspiratórios. Conhecido como o apresenta-
dor do longevo programa ‘The Rush Limbaugh 
Show’, foi uma figura de destaque do movimento conservador por 
muitos anos. Três presidentes norte-americanos participaram do 
programa e ele recebeu a ‘Medalha Presidencial da Liberdade’, em 
2020, durante o governo do republicano Donald Trump.

Foto: Getty Images

Waldo Tomé de Souza
17/2/2021 – Aos 75 anos, em Brasília (DF), 
de câncer. Advogado e jornalista paraibano 
natural de Campina Grande (PB). Foi che-
fe de gabinete do ex-governador Ronaldo 
Cunha Lima (PSDB) e atualmente trabalha-
va no gabinete do deputado federal Pedro 
Cunha Lima (PSDB). Também foi assessor do ex-governador 
Cássio Cunha Lima (PSDB).

Foto: Reprodução

Fernando Guillen (Apóstolo)
17/2/2021 – Aos 41 anos, de covid-19. De-
nominado de “apóstolo” por seus seguidores, 
ele era pastor da Igreja Batista da Lagoinha, 
em Belo Horizonte (MG). Também era diretor 
do Centro de Integração Global AC7ION, mas-
ter coach, empreendedor digital e consultor 
de negócios. Ele também estava diagnosticado com câncer.

Foto: Redes Sociais

Cruz Gago
16/2/2021 – Em Imperatriz (MA), por co-
vid-19. Compositor, natural de João Lisboa 
(MA), é autor de vários sucessos, entre eles 
a música ‘Tentei te esquecer’, conhecida 
principalmente na voz do cantor Leonardo. 
Sentiu os primeiros sintomas da doença no 
dia 6 de fevereiro; no dia 8 foi transferido para a UTI. Seu es-
tado de saúde se agravou na noite do dia 14, quando precisou 
ser intubado.

Foto: Internet

Arne Sorenson
15/2/2021 – Aos 62 anos, de câncer no pân-
creas. Responsável pela expansão da Marriott 
International, maior rede de hotéis do mun-
do. Havia piorado nas últimas duas semanas 
e vinha travando uma luta contra o câncer 
desde maio de 2019. Estava trabalhando nor-
malmente, mas nos últimos dias anunciou que diminuiria sua 
agenda para cuidar do tratamento.

Foto: YouTube

Andy Whitfield
14/2/2021 – Aos 37 anos, de câncer nos 
gânglios linfáticos. Ator de Hollywood que 
estrelou a série ‘Spartacus: Blood and Sand’. 
Em setembro de 2010, preparava-se para a 
segunda temporada da série, quando anun-
ciou seu afastamento para tratar do câncer 
e foi substituído por Liam McIntyre. Seu primeiro papel de 
destaque foi no filme ‘Gabriel’.

Foto: Jornal de Angola

Pesquisadores utilizaram uma tomografia 
computadorizada para analisar o corpo
embalsamado do faraó Ramsés III e 
identificaram cortes em pontos de sua
garganta. Os estudos chegaram à conclusão 
de que um profundo ferimento no pescoço 
havia sido causado devido a alguma 
facada ou golpe com alguma lâmina

Foto: Getty Images
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Novo marco regulatório do setor abre caminho para a expansão do mercado livre de energia e permite a portabilidade da conta de luz

Conta de energia poderá ficar 
mais barata para o consumidor

AVISO DE LICITAÇÃO – NOVA ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

Registro CGE Nº. 21-00113-0
OBJETO: Prestação de serviços, de natureza contínua, de limpeza e conservação, supervisão 

administrativa, auxiliar de serviços gerais, copeira, office-boy, recepcionista, motorista, almoxarife, 
artífice de manutenção com o fornecimento de equipamentos, utensílios e materiais necessários à 
execução dos serviços, conforme as especificações constantes no Anexo 2 - Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 
17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício 
Eco Business Center, Miramar, João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE):www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 05/03/2021.
ABERTURA: Dia05/03/2021, às 10h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA –DELIBERAÇÃODE 
GREVE – SINFEMP – SINDICATODOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PATOS E 
REGIÃO–SERVIDORESDAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E 
AGRICULTURADO MUNICÍPIODE PATOS – PB. 

A Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Região - SINFEMP, no 
uso de suas atribuições que lhe confere o art.8º, Letra d,como também o Art. 13º, letra b, do Estatuto 
Social, convoca todos osSERVIDORES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS 
PÚBLICOS E AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE PATOS – PB, para se reunirem em ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 24de fevereiro de 2021, quarta-feira, às 7:00 
horas, em primeira convocação, e, às 8:00 horas, em segunda e última convocação, no Pátio da 
Garagem Municipal, localizado no Centro Administrativo Aderbal Martins, Rua Horácio Nóbrega, 
S/N, Bairro: Belo Horizonte, Patos - PB, com a seguinte pauta: 1 -Falta de EPI – Equipamento de 
Proteção Individual; 2 - Falta de condições dignas de trabalho; 3 - Pagamento de um terço de férias; 
4 - Liberação de férias; 5 - Deliberação de Greve; 6 - Calendário de Mobilização; 7 - Indicação dos 
membros para composição do Comando de Greve. Patos – PB, 18 de fevereiro de 2021.

MARIA DO CARMO NUNES SOARES
Presidente

OPERAÇÃO DE CISÃO PARCIAL
ATGM HOLDING LTDA.

Em cumprimento ao artigo 1.122 da Lei n. 10.406/02, artigo 229, §3º da Lei n. 6.404/76 e artigo 
25 da IN-DREI n. 35/2017, os sócios e administradores da ATGM HOLDING LTDA. com sede na 
Recanto da Guerreira - Fazenda João Pereira, s/n, Zona Rural, CEP 58388-000, Alagoa Grande - PB, 
inscrita no CNPJ n. 27.978.021/0001-32 e registrada na JUCEP sob NIRE n. 25200800061, tornam 
públicoquefoi aprovada sua cisão parcial, com incorporação do acervo patrimonial cindido pela RGM 
PARTICIPAÇÕES S/A, com sede na Av. Senador Ruy Carneiro, n. 676, Sala 201, Manaíra, CEP 
58039-180, João Pessoa - PB, inscrita no CNPJ n. 40.337.794/0001-06 e registrada na JUCEP sob 
NIRE n. 25300012153, ficando consignado, para os devidos fins, que cisão parcial ora aprovada 
não impactará na regular continuidade das operações das sociedades envolvidas, nem interferirá 
nos direitos e obrigações de terceiros, nos termos da legislação aplicável, servindo este edital para 
ciência da operação de cisão celebrada e produção dos efeitos jurídicos daí decorrentes, observado 
o disposto pelo artigo 1.122 da Lei n. 10.406/02.

João Pessoa - PB, 15 de fevereiro de 2021
ATGM HOLDING LTDA.

A EXCLUSIVE CAMBOINHA, CNPJ: 40.893.868/0001-82, torna público que requereu à SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente de Cabedelo, a LicençaPrévia e Licença de Instalação para oEdi-
fício EXCLUSIVE CAMBOINHA, situado a Avenida Max Zagel esquina com Rua Aurélio Guedes 
Cavalcanti, nº 176, Camboinha, João Pessoa – PB.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 11 de março de 2021, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 23 de março de 2021, às 14h30min 

*. (*horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da 

Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos 
da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTAN-
DER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos da cédula de credito bancário de 
02/10/2019, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS PARAHYBA, CNPJ nº 04.782.925/0001-
92, cujo garantidor é AGROPECUÁRIA VALE VERDE LTDA, CNPJ/MF nº 06.315.871/0001-80, e 
seus Avalistas THIAGO CAVALCANTI DE ANDRADE, CPF/MF nº 009.452.664-80, DOMINGOS 
SAVIO DE MORAIS ANDRADE, CPF/MF nº 196.750.114-91, e sua esposa Anuente YEDA MARIA 
CAVALCANTI DE ANDRADE, CPF/MF nº 381.442.104-97 e DIEGO CAVALCANTI DE ANDRADE, 
CPF/MF nº 062.197.744-69, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual 
ou superior a R$ 3.285.407,73 (Três Milhões Duzentos e Oitenta e Cinco Mil Quatrocentos e Sete 
Reais e Setenta e Três Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído 
pelo “Terreno Rural denominado Fazenda São José, situado no Município de Mamanguape/PB, com 
a área de 259,26665HA”, melhor descrito na matrícula nº 12.891 do 1º Ofício Registral e Notarial de 
Mamanguape/PB. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em 
que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO 
LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 3.911.541,79 (Três Milhões 
Novecentos e Onze Mil Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Nove Centavos – nos termos 
do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados 
em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, 
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. 
Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: 
www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5737-01 - Cmm).

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS: O Dr. JOSIVALDO FÉLIX DE OLIVEI-
RA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, 
em virtude de Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos virem o presente EDITAL ou dele conheci-
mento tiverem que por este Juízo da 1ª Vara Cível tramitam os autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (Processo 0091489-24.2012.8.15.2001), movida por BANCO DO NORDESTE 
DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20 contra RAFAEL BUSETTI - CPF: 008.361.150-90 e 
OUTROS. Como não foi possível ser(em) citado(s) o(s) promovido(s), por se encontrar(em) em lugar 
incerto e não sabido, fica, através deste, CITADO(S): RAFAEL BUSETTI - CPF: 008.361.150-90, 
para que em três (03) dias a parte executada efetue o pagamento do valor executado, ou apresente 
embargos no prazo de 15 dias, independente de segurança do juízo. Fixo os honorários em dez 
por cento do valor executado, consoante o permissivo do artigo 827 do CPC. Na hipótese de ser 
feito o pagamento no prazo de 03 dias, os honorários ficarão reduzidos à metade (Art. 827, § 1º 
CPC). Para a provável hipotese de revelia nomeio curador ao citando por edital, o Dr. Antonio de 
Oliveira Alves, advogado de oficio em exercício na unidade da primeira vara cível. E, para que a 
notícia chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, determinou o 
MM. Juiz de Direito a expedição deste EDITAL. CUMPRA-SE. JOSIVALDO FÉLIX DE OLIVEIRA. 
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-
01 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU 
A LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 289/2021 em João Pessoa, 12 de fevereiro de 2021 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Implantação de uma ponte sobre o Rio Bodocongó, interligando os 
conjuntos Acácio Figueiredo e Raimundo Suassuna, entre as ruas Ubajara e a rua Belmira Maria 
Santos, Município: Campina Grande – UF: PB. Processo: 2020-002130/TEC/LI-7280.

CIA DE AGUA 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:1276/19=PROC.:2019-3334=IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO =IT:13.320.020,35=AC:250 M²=NE:12=L/ATV:RIACHO DOS 
CAVALOS – PB. Processo:2021-001868/TEC/LI-7738.

AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA - Torna público que 
requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente à Regularização da L.P. e L.I. para Estação Rádio 
Base Telefonia Celular, site JOP011B1, situado na Avenida Governador Argemiro de Figueiredo, N° 
77, Bairro: Jardim Oceania, João Pessoa - PB

A empresa UZINOX COMERCIO DE AÇO E INOX E METAIS LTDA - ME., CNPJ: 14.491.854/0001-
22, torna público que requereu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de 
Cabedelo a LO – Licença de Operação, para construção de um Comércio de Tubos Galvanizados, 
Aço Inox, e Acessórios para Serralheria, com Área de 420M². (Conforme Resolução CONAMA 
006 de 24/01/1986)

PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF 13.617.541/0001-05, torna público que 
requereu à SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, renovação da Licença Ambiental 
Simplificada nº 155/2020 para a atividade de: Fabricação de artefatos de cimento para uso na 
construção civil e estruturas de pré-moldados de Concreto Armado, em série sob encomenda, 
situado na RUA PROJETADA 11, ESQ COM RUA PROJETADA, Nº 1350, DISTRITO INDUSTRIAL 
– JOÃO PESSOA – PB.

Agência Senado

Encaminhado para a Câ-
mara na quarta-feira (10), o 
projeto do novo marco do se-
tor elétrico (PLS 232/2016) 
tramitou por quase cinco anos 
no Senado. Uma das 35 priori-
dades do governo para este ano, 
a proposta abre caminho para a 
expansão do mercado livre de 
energia. Além disso, permite a 
portabilidade da conta de luz entre 
as distribuidoras, o que, segundo 
senadores e especialistas do setor, 
pode trazer vantagens para o con-
sumidor como a redução na tarifa.

Atualmente, somente gran-
des consumidores  ou consumi-
dores especiais — com carga 
igual ou superior a 500 quilo-
watts (kW) — podem migrar 
do chamado “mercado cativo” 
para o mercado livre e escolher 
de qual gerador contratarão a 
energia elétrica que consomem. 
Segundo a Associação Brasilei-
ra dos Comercializadores de 
Energia (Abraceel), o mercado 
responde por 30% da energia 
consumida no país. O projeto 
permite que em um prazo de 
42 meses após a sanção da lei 
todos os consumidores, inde-
pendentemente do porte, te-
nham esse direito. 

Uma palavra que começou 
a ficar conhecida no Brasil com 
a abertura do mercado de tele-
fonia e já é uma realidade em 
outras áreas como no sistema 
bancário, a chamada portabi-
lidade também passará a ser 
aplicada ao setor elétrico. Mas 
as características são distintas 
conforme destaca o consultor 
legislativo do Senado Rutelly 
Marques da Silva. 

Não haverá concorrência 
entre empresas de distribuição 
para transportar a energia elétri-
ca até a casa do consumidor, por-
que o setor de distribuição é um 
monopólio natural. Mas haverá 
concorrência entre geradores e 

comercializadores para vender a 
energia elétrica que a distribui-
dora monopolista entregará na 
casa do consumidor. Portanto, o 
mercado será livre, em termos 
negociais, na comercialização de 
energia elétrica e permanecerá 
sendo regulado no segmento de 
transporte — disse o consultor 
à Agência Senado. 

“O fato de o consumidor 
poder escolher o gerador ou 
comercializador junto ao qual 
comprará a sua energia elétrica 
tende a reduzir o preço da ener-
gia elétrica; não deve reduzir o 
preço do transporte. Ao final, 
o custo final (energia + trans-
porte) tende a ser menor. Mas, 
é muito difícil estimar um valor 
porque hoje a energia elétrica 
no mercado livre é mais barata 
do que no mercado regulado 
em virtude de várias distorções, 
como a presença de subsídios,” 
avaliou.

A opinião é compartilhada 
pelo relator do projeto, senador 
Marcos Rogério (DEM-RO), au-
tor do substitutivo aprovado.

 “Os consumidores vão de-
cidir se privilegiam uma fonte 
de energia ou se privilegiam o 
preço. Poderão moldar o contra-
to e o perfil de consumo a suas 
necessidades. A concorrência 
entre os que vendem energia 
deve reduzir o preço para o 
consumidor, tornar o forneci-
mento mais eficiente e elevar a 
produtividade das empresas,“ 
afirmou Marcos Rogério durante 
a votação da proposta na Comis-
são de Infraestrutura. 

Transparência
Para evitar que o consumi-

dor seja enganado em relação 
aos preços, o projeto  prevê que 
na fatura das distribuidoras seja 
informado, de forma separada, 
sobre o valor da energia elétrica 
fornecida e do valor do trans-
porte de forma a garantir trans-
parência.

Atualização da Fifa

Brasil se mantém em terceiro lugar no 
primeiro ranking de seleções de 2021
Juliano Justo
Agência Brasil

A Fifa anunciou on-
tem a primeira atualiza-
ção de 2021 do ranking 
de seleções. Bélgica se 
mantém em primeiro, 
com 1.780 pontos.  A 
França continua em se-
gundo, com 1.755, e o 
Brasil  logo atrás com 
1.743.

Apenas 43 jogos in-
ternacionais foram consi-
derados pela FIFA para o 
fechamento da lista. Gran-
de parte desses jogos fo-
ram de Seleções Africanas 
e vieram de lá também 
as maiores alterações no 
ranking. Marrocos subiu 
duas posições e está em 
33º. Mali ganhou três lu-
gares. Agora está no 54º 
lugar.

As próximas rodadas 

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O Brasil com 1.743 pontos está logo atrás da França, segundo lugar, com 1.755. A Bélgica é a primeira com 1.780 pontos
das Eliminatórias Sul-A-
mericanas da Copa do 
Mundo de 2022 estão 
previstas para os dias 
25 e 30 de março. E o 
próximo ranking será 
publicado em 8 de abril.

RaNkiNg Da FiFa  
DE sElEçõEs:
n Bélgica, 1.780 pontos
n França, 1.755
n Brasil, 1.743
n Inglaterra, 1.670

n Portugal, 1.662
n Espanha, 1.645
n Argentina, 1642
n Uruguai, 1639
n México, 1632
n Itália, 1625

Por Altamiro Silva 
Junior

O dólar teve novo dia 
de alta no Brasil. Nem mes-
mo o forte fluxo externo 
tem conseguido conter a 
piora do real. Dados divul-
gados ontem pelo Banco 

Central mostram que já 
entraram US$ 5,5 bilhões 
no país este ano, pelo co-
mércio e canal financeiro, 
mas o dólar sobe quase 
5%, o pior desempenho 
dos emergentes. Ontem, o 
exterior negativo, em meio 
a dados ruins dos pedidos 

de auxílio-desemprego nos 
Estados Unidos, e a reto-
mada dos debates em Bra-
sília sobre o auxílio emer-
gencial fizeram a moeda 
americana bater em R$ 
5,45 na máxima do dia.

No fechamento, o dó-
lar à vista subiu 0,48%, a 

R$ 5,4410. No mercado 
futuro, o dólar para março 
teve alta de 0,24%, cotado 
em R$ 5,4290.

Com várias ofertas de 
ações e aportes para a B3, o 
fluxo externo em fevereiro 
é positivo em US$ 3,9 bi-
lhões pelo canal financeiro. 

Dólar tem novo dia de alta e 
vai a R$ 5,44 com exterior ruim
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida 15 de Novembro, 153 - Centro (anexo do Hospital Municipal) - Alagoa Grande - PB, às 
08:30 horas do dia 03 de Março de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Aquisição de equipamento e material permanente. 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 012/09; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas; e ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, 
alterada. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3273–2267. E-mail: saude_alg@hotmail.com. Edital: www.alagoagrande.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Alagoa Grande - PB, 16 de Fevereiro de 2021
FLÁVIA MEIRELLE ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2021
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de recarga de botijões de Gás Liquefeito de Petróleo 
(gás de cozinha) de 13 kg e vasilhames de 13 kg, para atender as necessidades da Prefeitura de 
Alagoa Grande, no dia 04/03/2021 às 8:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua 
Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 03/03/2021.

 Alagoa Grande(PB), 18 de fevereiro de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00004/2021
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00004/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Programa Mais Educação, do EJA Novas Turmas, 
do Programa Brasil Alfabetizado, da Secretaria de Administração e dos programas sociais geridos 
pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Alagoa Grande, no dia 08/03/2021 às 
08:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – 
Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 05/03/2021.

 Alagoa Grande(PB), 18 de fevereiro de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2021

A Secretaria de Educação do Município de Alagoa Grande, torna público que realizará CHAMADA 
PÚBLICA Nº 001/2021, para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Em-
preendedor Familiar Rural, para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, no 
dia 04/03/2021 às 10:00 horas, na Sala da Secretaria de Educação, situada à Rua Cônego Firmino 
Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

A Chamada Pública e informações poderão ser obtidas no endereço acima das 8:00 às 12:00 
horas, até o dia 03/03/2021. Tel.: (0xx83) 3273-2687.

Alagoa Grande(PB), 18 de fevereiro de 2021.
Alessandra Lívia de Melo Lima Rodrigues

Secretária de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2021
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de pães e bolos, para atender as necessidades do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Programa Mais Educação, do EJA Novas Turmas, 
do Programa Brasil Alfabetizado, da Secretaria de Administração e dos programas sociais geridos 
pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Alagoa Grande, no dia 04/03/2021 às 
14:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – 
Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 03/03/2021.

 Alagoa Grande(PB), 18 de fevereiro de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS  Nº  00008/2021,  do tipo menor preço por item, para aquisição de medicamentos e 
material odontológico, cuja abertura será no dia 09.03.2021 às 14:00 horas, na sala de licitações 
deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar--PB. O edital poderá ser obtido 
na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e 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, 18 de Fevereiro de 2021
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00007/2021,  do tipo menor preço por item, para aquisição de material médico 
hospitalar, cuja abertura será no dia 09.03.2021 às 10:00 horas, na sala de licitações deste órgão, 
situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar—PB, O edital poderá ser obtido na Prefeitura 
Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e 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, 18 de Fevereiro de 2021.
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00006/2021, do tipo menor preço por item, para aquisição de medicamentos 
para Farmácia Básica, cuja abertura será no dia 09.03.2021 às 08:30 horas, na sala de licitações 
deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar--PB. O edital poderá ser obtido 
na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e 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, 18 de Fevereiro de 2021.
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00009/2021, do tipo menor preço por item, para aquisição de medicamentos psicotrópicos, cuja 
abertura será no dia 09.03.2021 às 16:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua 
Irineu Lacerda, s/nº, Centro – Aguiar-PB,  O edital e 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.

Aguiar-PB, 18 de Fevereiro de 2021
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
INEXIGIBILIDADE Nº  00002/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 13, incisos III, cumulado com o art.25, inciso II, todos da Lei 

nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
  OBJETO: Contratação dos serviços requisitados através do escritório CENTRO DE SERVIÇOS 

CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA, cadastrado no CNPJ nº 34.690.113/0001-88, com escritório 
na Cidade de Patos – PB, localizada na Rua Doutor Pedro Firmino, 147, Centro, na Cidade de 
Patos – PB, com o valor mensal de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o parecer do 
Advogado.   

   Aguiar - PB, em 18 de Fevereiro de 2021.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2021

HOMOLOGAÇÃO
Face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a 

documentação que instrui o Processo de INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2021, HOMOLOGO A INEXI-
GIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de serviços técnicos contábeis com especialização em contabilidade 
e gestão pública, a esta Edilidade, pelo escritório CENTRO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS JANUSA 
SOTERO LTDA, cadastrado no CNPJ nº 34.690.113/0001-88, com sede na Cidade de Patos – PB, 
localizada na Rua Doutor Pedro Firmino, 147, Centro, com o valor mensal de R$ 8.800,00 (oito mil 
e oitocentos reais), a partir da assinatura do contrato.

                       Aguiar, em 18 de Fevereiro de 2021.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, por meio do site BOLSA DE LICITAÇÕES BRASIL - BLL, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS SE-
CRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AREIA – PB. Abertura da sessão publica: 07:30 horas do dia 03 
de Março de 2021. Início da fase de lances: 08:00 horas do dia 03 de Março de 2021. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33621237. E-mail: licita.pmareia@gmail.com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR; www.tce.
pb.gov.br; BOLSA DE LICITAÇÕES BRASIL - BLL. 

Areia - PB, 18 de Fevereiro de 2021
LUCAS DA COSTA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

O Pregoeiro Oficial comunica a anulação do edital Pregão Eletrônico nº 00002/2021 em virtude 
de impugnação acatada. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, na Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB. Telefone: (83) 33621237. E-mail: 
licita.pmareia@gmail.com. Site: BOLSA DE LICITAÇÕES BRASIL - BLL.

Areia - PB, 12 de Fevereiro de 2021
LUCAS DA COSTA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 00004/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de serviço contínuo de acesso à internet – sistema 
global de computadores interligados através de conjuntos de protocolos padrão de internet (TCP/
IP), destinado ao atendimento das necessidades das escolas, departamentos, unidades básicas de 
saúde, Secretarias e Fundos Municipais; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: RCNET INFORMATICA – CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - R$ 96.000,00.

Aroeiras - PB, 18 de Fevereiro de 2021
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviço contínuo 

de acesso à internet – sistema global de computadores interligados através de conjuntos de 
protocolos padrão de internet (TCP/IP), destinado ao atendimento das necessidades das escolas, 
departamentos, unidades básicas de saúde, Secretarias e Fundos Municipais. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 
02.010–GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.2001.2002 – REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E CO-
ORDENAÇÃO SUPERIOR 02.020–SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02020.04.122.2001.2004 
– SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE 02020.04.124.2001.1021 
– IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL 02.030–SECRETARIA DE FI-
NANÇAS 02030.04.123.2005.2005 – PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC 
FINANCE 02.040–SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02040.08.122.2003.2006 
– COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO–ASSISTENCIAIS 02.050–FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 02050.08.243.2006.2030 – SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI-
MENTO DE VÍNCULOS 02050.08.244.2006.2009 – ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 02050.08.244.2006.2038 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S 
02050.08.244.2006.2044 – AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
02050.08.244.2006.2068 – MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL 02.060–
SECRETARIA DE SAUDE 02060.10.301.2010.2011 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
BÁSICOS DE SAÚDE 02070.10.301.2010.2013 – AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – FNS/SUS 
02.080–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02080.12.361.2009.2021 – DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL 02080.12.365.2009.2023 – DESENVOLVIMENTO DO ENSI-
NO BÁSICO INFANTIL 02080.12.366.2009.2034 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 02.090–SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 02090.27.122.2001.2024 
– ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR 02.100–SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
02100.04.122.2001.2027 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA 02.110–SECRETARIA 
DE AGRICULTURA 02110.04.122.2001.2028 – ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI 
3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOS JURIDICA / 3.3.90.40.09.00 
HOSPEDAGENS DE SISTEMAS / 3.3.90.40.06.00 LOCACAO DE SOFTWERE. VIGÊNCIA: até 
18/02/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00011/2021 
- 18.02.21 - RCNET INFORMATICA - CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - R$ 96.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00005/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2021, que objetiva: Prestação de serviços 
especializados em cursos de línguas (inglês/espanhol), em atendimento as demandas operacionais 
deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE FIR-
MINO DE OLIVEIRA – CURSOS DE IDIOMAS – ME - R$ 165.000,00.

Aroeiras - PB, 18 de Fevereiro de 2021
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº: RP 00011/2021

 Aos 18 dias do mês de Fevereiro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Arara, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gama Rosa - Centro - Arara - 
PB, nos termos 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 5.450, de 31 de Maio de 2005; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; e le-
gislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme 
a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00011/2021 que objetiva o registro 
de preços para: Contratação de serviços de calceteiro, para execução de construção e reparos 
nos calçamentos (paralelepípedos, lajotas e meio–fio), a serem realizados de forma contínua no 
município nas vias públicas do Município de Arara; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARARA - CNPJ nº 08.778.755/0001-23.

VENCEDOR: JOSEREGINALDO DA SILVA 54555663420
CNPJ: 37.296.017/0001-48
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 CALCETEIRO COM ENCAR-
GOS COMPLEMENTARES HORA 20000 8,85 177.000,00

2 PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLAMENTARES HORA 4000 10,60 42.400,00

TOTAL 219.400,00
 

VENCEDOR: LENILSON OLINTO DE SOUSA 07630764499
CNPJ: 37.307.419/0001-09
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

3 CALCETEIRO COM ENCAR-
GOS COMPLEMENTARES HORA 20000 12,75 255.000,00

4 PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLAMENTARES HORA 4000 11,75 47.000,00

5 CALCETEIRO COM ENCAR-
GOS COMPLEMENTARES HORA 20000 11,95 239.000,00

6 PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLAMENTARES HORA 4000 10,95 43.800,00

TOTAL 584.800,00
 
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 Arara firmar contrata-

ções 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 forma-

lizada através do respectivo Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do 
Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00011/2021, parte integrante 
do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua 
vigência poderá ser utilizada:

 Pela Prefeitura Municipal de Arara, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00011/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 - JOSEREGINALDO DA SILVA 54555663420.
37.296.017/0001-48 
Item(s): 1 - 2.
Valor: R$ 219.400,00
- LENILSON OLINTO DE SOUSA 07630764499.
37.307.419/0001-09 
Item(s): 3 - 4 - 5 - 6.
Valor: R$ 584.800,00
 Total: R$ 804.200,00
 CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Arara.
 Arara - PB, 18 de Fevereiro de 2021

JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00001/2021. OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros 

Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar, Creche Municipal, Programas Federais 
e demais setores da Administração Municipal. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas 
para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer 
junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob 
pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores: Coroa Comercio e Fracionamento de Cereais Ltda - CNPJ 21.391.428/0001-82. 
Jose Fhillype dos Santos Brito - CNPJ 30.250.913/0001-27. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, 
Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3369-1037.

Arara - PB, 19 de Fevereiro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE BOM JESUS – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - R$ 86.200,00.

Bom Jesus - PB, 18 de Fevereiro de 2021
MARIA DE FÁTIMA SAMPAIO DE AQUINO - Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECES-

SIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00003/2021. DOTAÇÃO: 10.302.2002.2068 TETO MUNIC. MEDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE – MAC 2140000.00 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove-
nientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CON-
TRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus e: CT Nº 00010/2021 - 18.02.21 - THAIS 
DE OLIVEIRA BRANDAO - R$ 86.200,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00002/2021

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 DV00002/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE IMUNOFLORESCENCIA, PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA/
PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NIVAN BEZERRA DA 
COSTA NETO 05298171443 - R$ 15.900,00.

Barra de Santana - PB, 11 de Fevereiro de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE 

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE IMUNOFLORESCENCIA, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE 
SANTANA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2021. DOTAÇÃO: Re-
cursos Federais e Próprios do Município de Barra de Santana: 02.060 Fundo Municipal de Saúde 
– 10 303 1004 1035 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Assistência 
Farmacêutica – 10 301 1004 2033 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 
– Atenção Primária – 10 302 1004 2034 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde – Atenção Especializada – 10 301 1004 2036 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica – 10 301 1004 2040 Bloco de Manutenção da Rede 
de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Primária – Recursos Próprios – 10 302 1004 2041 Bloco 
de Manutenção dos Serviços Publicos de Saúde da Atenção Especializada– Recursos Próprios – 
02.050 Secretaria Municipal de Saúde – 10 301 2002 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Saúde 30 99 30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 11/04/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 01701/2021 - 11.02.21 - NIVAN BEZERRA DA 
COSTA NETO 05298171443 - R$ 15.900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO PB
PREGÃO ELETRÔNCO Nº. 002/2021

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que no Aviso do Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2021, 
publicado no DOE, DOU e Jornal A União do dia 12/02/2021, onde se lê: Data de abertura: 26/02/2021 
às 09:00hr: leia-se: Data de abertura: 01/03/2021 às 09:00hr. 

Boqueirão PB - PB, 18 de fevereiro de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS-PROCON

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
 AVISO DE TORNAR SEM EFEITO PUBLICAÇÃO

O Pregoeiro Oficial do Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos – PROCON- de Campina 
Grande, Paraíba no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, TORNA 
SEM EFEITO a publicação do Aviso de Licitação do PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.010/2020, 
publicado na Página nº 12 do DOE e Página nº 26 do Jornal a União de 20 de janeiro de 2021 
bem como nas Página nº 14 e 15 do DOE e Página nº 25 do Jornal a União de 21 de janeiro de 
2021  e  Página nº 03 da Separata do Semanário de 20 de janeiro de 2021, Cujo objeto é locação 
de veículos automotores, para atender as necessidades do fundo municipal de defesa dos direitos 
difusos - PROCON - Campina Grande – PB. MOTIVO: INTERESSE PÚBLICO. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: E-mail: cg.procon@gmail.com

Campina Grande - PB, 17 de fevereiro de 2021
RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE JR

 COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON – CG.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 20201/2020- CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. 
CONTRATADO: F V DOS SANTOS EIRELI, CNPJ nº 33.665.164/0001-97. FUNDAMENTAÇÃO: 
PARÁGRAFO ÚNICO:Para prorrogação do prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado 
dentro da vigência deste, descrito na Cláusula Décima Sexta, na forma prevista no parágrafo 1º 
do art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas  ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO DO TERMO 
ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE a REFORMA DA 
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANTÔNIO DE SOUSA - COMUNIDADE PASSAGEM, CONFORME 
TERMO DE CONVÊNIO: SEECT/PB_472/2019, POR 08(OITO) MESES A PARTIR DE 17 DE 
FEVEREIRO DE 2021. DATA DA ASSINATURA: 12 DE FEVEREIRO DE 2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00010/2020, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos serviços de 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, localizada em Barreiros – CACIMBA DE DENTRO/PB, 
objeto do Contrato nº: 1062222–15/2018 – SICONV nº 880488 – MINISTÉRIO DA CIDADANIA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: BSR CONS-
TRUTORA E LOCADORA EIRELI - R$ 355.272,12. 

Cacimba de Dentro - PB, 12 de Fevereiro de 2021
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE ADIAMENTO LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

A pregoeira torna público que a licitação anteriormente marcada para acontecer às 09:00 horas 
do dia 18 de Fevereiro de 2021, será realizada às 09:00 horas do dia 05 de Março de 2021, na mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de poda de árvores 
localizadas na Zona Urbana e Rural do município de CACIMBA DE DENTRO/PB, no exercício de 
2021. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 18 de Fevereiro de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 

AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/2021

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.013/2021
A Prefeitura Municipal de Cacimbas, Estado da Paraíba , através de sua Comissão de Licitação, 

no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, o CANCE-
LAMENTO da licitação divulgada através do edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2021 tendo 
por objeto a Aquisição parcelada de combustíveis, lubrificantes, destinados a frota de veículos da 
Secretaria de Saúde do Município de Cacimbas-PB, conforme especificações no edital e seus 
anexos. Assim sendo, será publicado novo edital,  informação no endereço Rua São José, 35 - 
Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas – PB – site;www.tce.gov.br, Cacimbas. cpl@gmail.com, http://
www.cacimbas.pb.gov.br/,Fone/fax 

(83) 3476-1137 de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12hs.
Cacimbas - PB, 17 de fevereiro de 2021

Chardes Deyvith de Almeida Lopes
Pregoeiro Oficial PMC

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 

AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/2021
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.002/2021

A Prefeitura Municipal de Cacimbas, Estado da Paraíba , através de sua Comissão de Licitação, 
no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, o CANCE-
LAMENTO da licitação divulgada através do edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2021 tendo 
por objeto a Aquisição parcelada de combustíveis, lubrificantes, destinados a frota de veículos do 
município, conforme especificações no edital e seus anexos. Assim sendo, será publicado novo edital,  
informação no endereço Rua São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas – PB – site;www.
tce.gov.br, Cacimbas. cpl@gmail.com, http://www.cacimbas.pb.gov.br/,Fone/fax 

(83) 3476-1137 de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12hs.
Cacimbas - PB, 17 de fevereiro de 2021

Chardes Deyvith de Almeida Lopes
Pregoeiro Oficial PMC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 10:00 
horas do dia 03 de março de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição de Material de Construção, Elétrico e Hidráulico, para todas as Secretarias, Órgãos 
e Programas da Prefeitura Municipal de Conceição - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555/2000. Informações: no 
horário 08h00min ás 14h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3453-2486. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 18 de fevereiro de 2021
KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
O município de Conceição - PB, através da Pregoeira da Licitação, torna pública a RETIFICAÇÃO 

do Edital de Licitação, Pregão Eletrônico nº 00002/2021, publicada no Diário Oficial da União de 18 
de fevereiro de 2021, edição 32, seção 3, página 217, Diário Oficial do Estado, edição Nº. 17.305, 
pág. 27, Jornal a União, ano CXXVIII, Nº. 015, pág. 25 e no Diário Oficial do Município – Ano XII/
Nº. 2795, pág. 1 e 2, todos no dia 18 de fevereiro de 2021, conforme segue: ONDE SE LÊ: Data 
e horário do recebimento das propostas: até às 09:20 horas do dia 02/03/2021. Data e horário do 
início da disputa: 09:30 horas do dia 02/03/2021; LEIA-SE: Data e horário do recebimento das 
propostas: até às 09:20 horas do dia 03/03/2021. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas 
do dia 03/03/2021. Mantidos inalterados os demais itens publicados. Maiores informações pode-
rão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro 
Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000, no horário 07h00min 
Às 13h00min dos dias úteis.

Conceição – PB, 18 de fevereiro de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021
O município de Conceição - PB, através da Pregoeira da Licitação, torna pública a RETIFICAÇÃO 

do Edital de Licitação, Pregão Eletrônico nº 00001/2021, publicada no Diário Oficial da União de 18 
de fevereiro de 2021, edição 32, seção 3, página 217, Diário Oficial do Estado, edição Nº. 17.305, 
pág. 27, Jornal a União, ano CXXVIII, Nº. 015, pág. 25 e no Diário Oficial do Município – Ano XII/
Nº. 2795, pág. 1 e 2, todos no dia 18 de fevereiro de 2021, conforme segue: ONDE SE LÊ: Data 
e horário do recebimento das propostas: até às 08:00 horas do dia 02/03/2021. Data e horário do 
início da disputa: 08:10 horas do dia 02/03/2021; LEIA-SE: Data e horário do recebimento das 
propostas: até às 08:00 horas do dia 03/03/2021. Data e horário do início da disputa: 08:10 horas 
do dia 03/03/2021. Mantidos inalterados os demais itens publicados. Maiores informações pode-
rão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro 
Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000, no horário 07h00min 
Às 13h00min dos dias úteis.

Conceição – PB, 18 de fevereiro de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021
O município de Conceição - PB, através da Pregoeira da Licitação, torna pública a RETIFICAÇÃO 

do Edital de Licitação, Pregão Eletrônico nº 00003/2021, publicada no Diário Oficial da União de 18 
de fevereiro de 2021, edição 32, seção 3, página 217, Diário Oficial do Estado, edição Nº. 17.305, 
pág. 27, Jornal a União, ano CXXVIII, Nº. 015, pág. 25 e no Diário Oficial do Município – Ano XII/
Nº. 2795, pág. 1 e 2, todos no dia 18 de fevereiro de 2021, conforme segue: ONDE SE LÊ: Data 
e horário do recebimento das propostas: até às 10:50 horas do dia 02/03/2021. Data e horário do 
início da disputa: 11:00 horas do dia 02/03/2021; LEIA-SE: Data e horário do recebimento das 
propostas: até às 10:50 horas do dia 03/03/2021. Data e horário do início da disputa: 11:00 horas 
do dia 03/03/2021. Mantidos inalterados os demais itens publicados. Maiores informações pode-
rão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro 
Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000, no horário 07h00min 
Às 13h00min dos dias úteis.

Conceição – PB, 18 de fevereiro de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira
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Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE SISTEMA 
DE GERENCIAMENTO E GESTÃO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA. Abertura da sessão publica: 
10:30 horas do dia 05 de Março de 2021. Início da fase de lances: 11:00 horas do dia 05 de Março de 
2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacao@congo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Congo - PB, 18 de Fevereiro de 2021
.RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 10001/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COM-
BUSTÍVEL E LUBRIFICANTES. Abertura da sessão publica: 08:30 horas do dia 05 de Março de 2021. 
Início da fase de lances: 09:00 horas do dia 05 de Março de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-
-mail: licitacao@congo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Congo - PB, 18 de Fevereiro de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: Aquisição parcelada de combustíveis, conforme termo de referência. Abertura da sessão 
publica: 09:00 horas do dia 04 de Março de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa 
mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (..) ... E-mail: cplemas@gmail.com. Edital: http://emas.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Emas - PB, 18 de Fevereiro de 2021
AMANDA NUNES BALBINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00003/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos 

destinados ao Hospital Municipal, Farmácia Básica, SAMU e fisioterapia deste município. NOTI-
FICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: A. Costa Comercio Atacadista 
de Produtos Farmaceuticos Ltda - CNPJ 02.977.362/0001-62. Cirufarma Comercial Ltda - CNPJ 
40.787.152/0001-09. Drogafonte Ltda - CNPJ 08.778.201/0001-26. Goldenplus - Comercio de 
Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda - CNPJ 17.472.278/0001-64. Ligia Maria Carneiro 
- CNPJ 29.228.930/0001-89. Panorama Comercio de Produtos Medicos e Farmaceuticos Ltda - 
CNPJ 01.722.296/0001-17. Pharmaplus Ltda - CNPJ 03.817.043/0001-52. Phospodont Ltda - CNPJ 
04.451.626/0001-75. Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda. - CNPJ 06.106.005/0001-80. 
William Stefanini de Almeida - CNPJ 23.902.222/0001-03. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua 
Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, no horário das 08h00min Às 12h00min dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3361-3801.

Esperança - PB, 18 de Fevereiro de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Presidente da Comissão

ESTADO da PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Extrato da ARP 004/2021, decorrentes do Pregão Eletrônico nº 004/2020. 
Processo:210122PE00004.Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos para 
atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. Proponentes vencedores:

VENCEDOR: A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ: 02.977.362/0001-62

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

2
Á c i d o  v a l p r o í c o ( 
valproato de sódio) 
250mg comprimidos

BIOLAB Comprimido 40000 0,21 8.400,00

3
Á c i d o  v a l p r o í c o ( 
valproato de sódio) 
500mg comprimidos

BIOLAB Comprimido 72000 0,49 35.280,00

4 Alprazolam 1mg com-
primidos

NOVA 
QUIMICA Unidade 40000 0,09 3.600,00

6 Amit r ip t i l ina 25mg 
comprimidos TEUTO Unidade 120000 0,12 14.400,00

7 Biperideno, cloridrato 
2mg comprimidos CRISTALIA Comprimido 60000 0,20 12.000,00

11 C a r b a m a z e p i n a 
200mg comprimidos TEUTO Comprimido 120000 0,13 15.600,00

13 Carbonato de l i t io 
300mg comprimidos BIOLAB Comprimido 30000 0,38 11.400,00

16 Clonazepam 0,5mg 
comprimidos GEOLAB Comprimido 120000 0,06 7.200,00

18
Clorpromazina 40mg/
m l  g o t a s  f r a s c o s 
c/20ml

CRISTALIA Frascos 150 6,00 900,00

22 Diazepam 5mg com-
primidos

NOVA 
QUIMICA Comprimido 120000 0,06 7.200,00

24 Fenitoina 100mg com-
primidos TEUTO Comprimido 80000 0,13 10.400,00

26 Fenobarbital 100mg 
comprimidos

UNIÂO 
QUIMICA Comprimido 200000 0,10 20.000,00

29
Haloperidol 2mg/ml 
solução oral gotas fras-
cos c/20ml

UNIÂO 
QUIMICA Frasco 1500 2,40 3.600,00

30 Haloperidol 1mg com-
primidos CRISTALIA Comprimido 36000 0,12 4.320,00

31 Haloperidol 5mg com-
primidos CRISTALIA Comprimido 150000 0,20 30.000,00

33
Levomepromaz ina 
40mg/ml solução oral 
gotas frascos c/20ml

CRISTALIA Frasco 1200 9,30 11.160,00

34 Levomepromaz ina 
25mg comprimidos CRISTALIA Comprimido 60000 0,35 21.000,00

35 Levomepromaz ina 
100mg comprimidos HIPOLABOR Comprimido 48000 0,64 30.720,00

41
Tramadol ,cloridrato 
50mg/ml solução inje-
tável ampolas c/ 2ml

UNIÂO 
QUIMICA Ampola 200 1,06 212,00

TOTAL 247.392,00

 VENCEDOR: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 40.787.152/0001-09

ITEM ESPECIFICA-
ÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

21
Diazepam 5mg/ml 
solução injetável 
ampolas c/2 ml

SANTISA Ampola 150 0,71 106,50

28
Haloperidol 5mg/
ml solução injetá-
vel ampolas c/1ml

UNIÃO 
QUIMICA Ampola 150 1,20 180,00

37
Risperidona 1mg/
ml frascos com 
100ml

CRISTALIA Frasco 1200 11,52 13.824,00

TOTAL 14.110,50

 VENCEDOR: DROGAFONTE LTDA

CNPJ: 08.778.201/0001-26

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

Ácido valproíco( val-
proato de sódio) 50mg/
ml xarope frascos c/ 
100ml

HIPOLABOR-
–M(MG) Frasco 1800 3,49 6.282,00

5 Alprazolam 2mg com-
primidos GERMED(SP) Unidade 20000 0,13 2.600,00

10
Carbamazepina 20mg/
ml solução oral frascos 
c/ 100ml

UNIAO 
QUIMI(DF) Frasco 1800 9,78 17.604,00

15 Clonazepam 2,5mg/ml 
gotas frascos c/20ml

HIPOLABOR-
–M(MG) Frasco 250 1,99 497,50

17 Clonazepam 2mg com-
primidos

GEOLAB–
GO(GO) Comprimido 120000 0,06 7.200,00

19 Clorpromazina 25mg 
comprimidos

CRISTALIA-
–S(SP) Comprimido 60000 0,21 12.600,00

20 Clorpromazina 100mg 
comprimidos

UNIAO 
QUIMI(DF) Comprimido 60000 0,24 14.400,00

23 Diazepan 10mg com-
primidos

SANTISA–
SP(SP) Comprimido 200000 0,07 14.000,00

36 Paroxetina 20mg com-
primidos

ZYDUS/NI-
KKHO Comprimido 120000 0,21 25.200,00

38 Risperidona 2mg com-
primidos ACCORD(SP) Comprimido 20000 0,12 2.400,00

TOTAL 102.783,50

 VENCEDOR: LIGIA MARIA CARNEIRO

CNPJ: 29.228.930/0001-89

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

39 Sertralina 50mg com-
primidos

EUROFAR-
MA Comprimido 180000 0,12 21.600,00

TOTAL 21.600,00

 VENCEDOR: NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP

CNPJ: 15.218.561/0001-39

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

9 Bromazepam 6mg 
comprimidos TEUTO Unidade 35000 0,11 3.850,00

14
Clomipramina, clo-
ridrato 25mg com-
primidos

EMS Unidade 35000 0,60 21.000,00

27
Fluoxetina 20mg 
comprimidos( cap-
sula)

TEUTO Compri-
mido 240000 0,06 14.400,00

40

Tramadol ,cloridrato 
50mg/ml solução 
injetável ampolas 
c/ 1ml

TEUTO Ampola 200 0,73 146,00

TOTAL 39.396,00

 VENCEDOR: PHARMAPLUS LTDA

CNPJ: 03.817.043/0001-52

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

8 Bromazepam 3mg 
comprimidos CPR Unidade 40000 0,08 3.200,00

12 C a r b a m a z e p i n a 
400mg comprimidos CPR Compri-

mido 36000 0,44 15.840,00

25
Fenobarbital 40mg/
ml solução oral go-
tas frascos c/20ml

FRS Frasco 2000 4,49 8.980,00

TOTAL 28.020,00

 VENCEDOR: RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 33.379.154/0001-95

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

32 Imipramina , cloridra-
to 25mg comprimidos CRISTALIA Comprimido 25000 0,30 7.500,00

TOTAL 7.500,00

Total da ARP R$ 460.802,00 (Quatrocentos e sessenta mil e oitocentos e dois reais). Vigência: 
12 meses, a contar da publicação no DOE. Assinadas por NOBSON PEDRO DE ALMEIDA, Prefeito 
de Esperança/PB, em 12/02/2021, e pelos representantes das empresas participantes.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Extrato da ARP 003/2021, decorrentes do Pregão Eletrônico nº 003/2020. 
Processo:210122PE00003.Objeto: Registro de preços para futura e eventual Aquisição parcelada 
de medicamentos destinados ao Hospital Municipal, Farmácia Básica, SAMU e fisioterapia deste 
município. Proponentes vencedores:

VENCEDOR: A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

VENCEDOR: A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ: 02.977.362/0001-62

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

2 Acebrofilina5 mg/ ml – xarope 
infantil. Frasco 120ml. PRATI DONADUZZI Frasco 650 2,83 1.839,50

4 Acetilcisteína 40 mg / ml – 
xarope adulto. Frasco 120ml. GEOLAB Frasco 620 6,87 4.259,40

5 Ácido acetilsaliclico 100 mg 
comprimido IMEC Unidade 185500 0,04 7.420,00

6 Ácido ascórbico 100 mg/ml 
ampolas com 5ml HYPOFARMA Unidade 13500 0,74 9.990,00

11
Ambroxol, cloridrato 15 mg / 
5 ml – xarope infantil. Frasco 
120ml

NATULAB Unidade 670 1,45 971,50

12
Ambroxol, cloridrato 30 mg / 
5 ml – xarope adulto. Frasco 
120ml

NATULAB Unidade 1170 1,45 1.696,50

15 Aminofilina 24 mg/ml ampola 
10ml FARMACE Unidade 800 1,03 824,00

16 Amiodarona, cloridrato 200 
mg –comprimido GEOLAB Unidade 500 0,76 380,00

23 Ampicilina sódica 500mg pó 
para soluçao injetável TEUTO Unidade 100 3,53 353,00

28 Atenolol 25 mg – comprimidos PRATI DONADUZZI Unidade 32000 0,04 1.280,00

31
Azitromicina di–hidratada 
40mg/ml (600) ,frasco com 
15ml pó+ diluente

PRATI DONADUZZI Unidade 15250 6,40 97.600,00

35 Biperidenoinjetavel 5mg / ml CRISTALIA Unidade 100 1,76 176,00

36 Bisacodil 5mg comprimido UNIÃO QUIMICA Unidade 500 0,16 80,00

37 Bromoprida 5mg/ml ampola 
com 2ml UNIÃO QUIMICA Unidade 1200 1,07 1.284,00

38 Bromoprida4 mg/ml – solução 
oral – gotas. Frasco de 20ml. PHARLAB Frasco 680 1,19 809,20

39 Bupivacaína, cloridrato 0,5% 
– ampolas HIPOLABOR Unidade 200 3,46 692,00

41
Bupivacaina, cloridrato + epi-
nefrina, bitartarato 5 + 0,0091 
mg/ml

UNIÃO QUIMICA Unidade 200 21,75 4.350,00

43 Captopril 50 mg – comprimido MULTILAB Unidade 104500 0,06 6.270,00

47 Cefalexina 50mg/ml suspen-
são oral frasco c/60ml TEUTO Unidade 2520 4,97 12.524,40

48 Cefalexina 500 mg – drágea TEUTO Unidade 62500 0,27 16.875,00

51 Cefazolina 1 g frasco ampola ABL Unidade 700 7,79 5.453,00

54 Cimetidina 200mg comprimido PRATI DONADUZZI Unidade 1000 0,18 180,00

57 Ciprofloxacino 200 mg /100 
ml – frasco FRESENIUS Unidade 2200 19,50 42.900,00

60 Clindamicina 150mg/ml ampo-
la com 4 ml HYPOFARMA Unidade 1200 4,39 5.268,00

61 Clopidogrel 75mg comprimidos NOVA QUIMICA Unidade 5000 0,38 1.900,00

62 Cloreto de potássio 19,1 % 
ampolas com 10ml FARMACE Unidade 1400 0,39 546,00

64 Cloreto de sódio 0,9% ampolas 
com 10ml FARMACE Unidade 400 0,32 128,00

69 Colagenase 0,6 ui/g – po-
mada 30g CRISTALIA Unidade 200 12,20 2.440,00

70 Colagenase + cloranfenicol 
0,6 u/g+0,01g/g – pomada 30g CRISTALIA Bisnaga 2800 11,49 32.172,00

71
Vitaminas do complexo b 
(b1,b2,b3,b5,b6) solução inje-
tável ampola c/2ml

HYPOFARMA Unidade 11700 0,90 10.530,00

72 Deslanosídeo 0,2 mg/ml ampo-
las com 2ml UNIÃO QUIMICA Unidade 800 1,52 1.216,00

74 Dexametasona, acetato 1 mg/g 
– creme SANVAL Unidade 3100 0,97 3.007,00

75 Dexametasona, fosfato dissó-
dico4 mg/ml ampola com 2,5ml TEUTO Unidade 18800 0,83 15.604,00

76
Dexclorfeniramina , maleato 
0,4mg/ml solução oral frasco 
c/100ml

NATULAB Unidade 750 1,08 810,00

77 Dextrocetamina, cloridrato 
50mg/ml inj *. 10ml CRISTALIA Unidade 100 79,99 7.999,00

78

Dipropionato de betametaso-
na5 mg/ml +fosfato dissodico 
de betametasona 2mg/ml am-
pola com 1ml

EUROFARMA Unidade 2500 4,99 12.475,00

79 Diazepam 5mg comp NOVA QUIMICA Unidade 900 0,06 54,00

80 Diazepam 10mg comp SANTISA Unidade 1100 0,07 77,00

85 Diclofenaco sódico 75mg/ml inj 
ampolas com 3ml FARMACE Ampola 13750 0,69 9.487,50

89 Dipirona sódica 500 mg – 
comprimido PRATI DONADUZZI Unidade 186000 0,12 22.320,00

90 Dipirona sódica 500 mg/ml – 
ampolas com 2 ml SANTISA Unidade 17000 0,52 8.840,00

98 Epinefrina1 mg/ml caixa ampo-
las com 1ml BLAU Ampola 9500 1,70 16.150,00

100 Escopolamina, butilbrometo 20 
mg/ml – ampola 1ml FARMACE Unidade 4250 1,16 4.930,00

101
Escopolamina, butilbrometo+di
pironamonoidratada 4+500 mg/
ml ampola com 5ml

HYPOFARMA Unidade 16000 1,71 27.360,00

103 Etilefrina, cloridrato 10mg/ml 
ampola com 1 ml UNIÃO QUIMICA Unidade 2500 1,25 3.125,00

104 Etomidato 2mg/ml ampola 
10ml CRISTALIA Unidade 1050 18,71 19.645,50

105 Fenitoinasodica 50mg/ml am-
pola com 5 ml TEUTO Unidade 1000 2,20 2.200,00

106 Fenobarbital sodica 200mg/ml 
ampolas com 2ml CRISTALIA Unidade 1050 2,01 2.110,50

107 Fenoterol, bromidrato5 mg/ml 
– solução inalátória/oral HIPOLABOR Unidade 1400 3,87 5.418,00

110 Fosfato de c l indamic ina 
150mg/ml injetavel com 4 ml HYPOFARMA Unidade 600 4,30 2.580,00

111
F o s f a t o  m o n o b á s i c o 
160mg+fosfato de sódio dibá-
sico 60mg

AIRELA Unidade 600 5,62 3.372,00

114 Gentamicina, sulfato 40 mg/ 
1ml – ampolas com 1 ml NOVAFARMA Unidade 400 0,82 328,00

116 Glibenclamida5 mg – com-
primido MEDQUIMICA Unidade 180600 0,03 5.418,00

117 Glicose 50% ampola com 10 ml FARMACE Unidade 4500 0,36 1.620,00

122 Hidralazina, cloridrato 20 mg/
ml ampolas com 1 ml CRISTALIA Unidade 700 4,99 3.493,00

123 Hidroclorotiazida 25 mg – 
comprimido PRATI DONADUZZI Unidade 201800 0,03 6.054,00

126
Hidróxido de alumínio 6% – 
suspensão oral frasco com 
100ml

AIRELA Unidade 1250 2,08 2.600,00

128 Ibuprofeno 600mg comprimido MULTILAB Unidade 30700 0,16 4.912,00

129
Ipratrópio brometo 0,25 mg/
ml – solução inalatoria. Fras-
co 20ml.

HIPOLABOR Unidade 1760 0,67 1.179,20

132 Lactulose 667 mg/ml liquida 
com 120ml NUTRIEX Unidade 300 5,74 1.722,00

133
Levofloxacino 5mg/ml solu-
çaoinjetavel envelope bolsa 
com 100ml

CRISTALIA Unidade 2100 13,95 29.295,00

135 Lidocaína spray 100 mg/ml. 
50ml CRISTALIA Unidade 30 51,49 1.544,70

136 Lidocaína, cloridrato 20 mg/ml 
(2%). 20ml HYPOFARMA Unidade 2640 3,02 7.972,80

137 Lidocaína, cloridrato 20 mg/g 
– geléia. Bisnaga 30g. PHARLAB Unidade 1730 2,47 4.273,10

138

L i d o c a í n a , 
c lo r id ra to+ep inef r ina  20 
mg+0,005 mg/ml ampola. 
20ml.

HYPOFARMA Unidade 350 2,77 969,50

139 Loratadina1 mg/ml – xarope 
frasco com 100 ml PHARLAB Unidade 3330 2,33 7.758,90

142 Manitol– solução hipertõnica 
20% ampola c/ 250ml FRESENIUS Unidade 80 4,27 341,60

147 Metildopa 250 mg – com-
primido SANVAL Unidade 6200 0,35 2.170,00

148 Metildopa 500 mg – com-
primido EMS Unidade 6200 0,85 5.270,00

149 Metilergometrina, maleato 0,2 
mg/ml, ampola com 1 ml UNIÃO QUIMICA Unidade 1500 1,40 2.100,00

150 Metoclopramida, cloridrato 5 
mg/ml ampola com 2ml SANTISA Unidade 2800 0,50 1.400,00

152 Metronidazol 500 mg / 100 
ml – bolsa injetavel FARMACE Unidade 1500 2,80 4.200,00

153 Midazolam 5mg/ml ampola 3ml CRISTALIA Unidade 2300 3,58 8.234,00

154 Morfina sulfato 0,2mg/ml am-
pola 1ml CRISTALIA Unidade 1450 4,75 6.887,50

155 Morfina sulfato 10mg/ml am-
pola 1ml CRISTALIA Unidade 1600 3,46 5.536,00

156
Neomicina, sulfato + bacitra-
cina zíncica5 mg/g+250 ui/g 
– pomada. 10g

PRATI DONADUZZI Unidade 8000 1,67 13.360,00

157 Neostigmina, metilsulfato 0,5 
mg/ml ampola com 1ml UNIÃO QUIMICA Unidade 300 0,81 243,00

158 Nifedipino 20 mg – comprimido MEDQUIMICA Unidade 46200 0,13 6.006,00

159 Nimesulida 100 mgcpr PRATI DONADUZZI Unidade 102000 0,08 8.160,00

161 Nistatina 100.000 ui/ml – sus-
pensão oral. 30ml PRATI DONADUZZI Unidade 1250 3,05 3.812,50

162 Nitroglicerina 5 mg/ml am-
pola 5ml CRISTALIA Unidade 150 30,79 4.618,50

163 Norepinefrina, hemitartarato2 
mg/ml – ampola 1ml HIPOLABOR Unidade 1750 7,25 12.687,50

165 Ocitocina 5 ui/ml ampola 1 ml UNIÃO QUIMICA Unidade 1250 1,29 1.612,50

166 Óleo mineral 100% 100ml FARMACE Unidade 350 2,29 801,50

168 Omeprazol sódico 40 mg pó 
injetável ampola BLAU Unidade 9000 26,64 239.760,00

169 Ondansetrona, cloridrato 2 mg/
ml ampolas com 2ml HYPOFARMA Unidade 14000 1,24 17.360,00

170 Oxacilina 500 mg – pó solução 
injetável frasco–ampola NOVAFARMA Unidade 7000 1,80 12.600,00

173 Pentoxifilina 20 mg/ml – ampo-
las com 2ml UNIÃO QUIMICA Unidade 250 1,60 400,00

174 Petidina ampola 2ml UNIÃO QUIMICA Unidade 300 1,90 570,00

176 Prednisolona, fosfato sódico 
3 mg/ml – solução oral 60ml PRATI DONADUZZI Unidade 6400 3,72 23.808,00

178 Prometazina, cloridrato 25 mg/
ml – ampola 2ml SANVAL Unidade 8000 1,70 13.600,00

179 Prometazina 25 mg – com-
primido TEUTO Unidade 120800 0,11 13.288,00

185 Sevoflurano100ml solução 
inalatoria 100ml CRISTALIA Unidade 30 199,99 5.999,70

186
Simeticona 75 mg/ml – emul-
são oral– gotas frasco com 
10ml

HIPOLABOR Unidade 4900 0,83 4.067,00

188 Soro fisiologico 9% –sistema 
fechado – 100ml FRESENIUS Unidade 13000 1,84 23.920,00

189 Soro fisiologico 9%–sistema 
fechado – 250ml FARMACE Unidade 20500 2,00 41.000,00

190 Soro fisiologico 9%–sistema 
fechado – 500ml FRESENIUS Unidade 30030 2,35 70.570,50

191 Soro glicofisiologico500ml FRESENIUS Unidade 4500 2,96 13.320,00

192 Soro glicosado 5% 250 ml FRESENIUS Unidade 4300 2,55 10.965,00

193 Soro glicosado 5% 500ml FRESENIUS Unidade 6000 2,96 17.760,00

194 Soro ringer lactato 500ml FRESENIUS Unidade 16500 3,05 50.325,00

195

Sais para reidratação oral 
(nacl 3,5g + glicose 20g + 
citrato na 2,9g + kcl 1,5 g) 
sachê com 27,9g

NATULAB Unidade 12200 0,49 5.978,00

197 Sulfadiazina de prata 10 mg/g 
creme – bisnaga com 30g NATIVITA Unidade 2520 3,89 9.802,80

198
Sulfametoxazol+trimetoprima 
40+8 mg/ml – suspensão oral. 
50ml

EMS Unidade 2560 4,01 10.265,60

199 Sulfametoxazol+trimetoprima 
400 mg+80 mg – comprimido PRATI DONADUZZI Unidade 24300 0,16 3.888,00

201 Sulfato de magnésio 50% – 
ampola com 10 ml ISOFARMA Unidade 350 5,98 2.093,00

202
Sulfato ferroso 109 mg equiva-
lente a 40 mg de ferro elemen-
tar– comprimido

NATULAB Unidade 60500 0,04 2.420,00

203 Suxametônio, cloreto 100 mg 
pó injetável frasco–ampola UNIÃO QUIMICA Unidade 400 17,99 7.196,00

204 Tenoxicam 20 mg – pó injetável 
frasco–ampola UNIÃO QUIMICA Unidade 10000 5,99 59.900,00

205 Tenoxicam 40 mg – pó injetável 
frasco–ampola UNIÃO QUIMICA Unidade 11000 9,20 101.200,00

208 Tramadol cloridrato 100mg/2ml 
ampola com 2ml UNIÃO QUIMICA Unidade 4500 0,92 4.140,00

212 Acetilcisteina 100mg/ml am-
pola UNIÃO QUIMICA Ampola 60 2,49 149,40

214 Ácido ascórbico 200mg/ml so-
lução oral gotas frasco c/20ml NATULAB Frascos 5000 1,20 6.000,00

216 Albendazol 40mg/ml suspen-
são oral frasco c/10ml PRATI DONADUZZI Frasco 1000 0,94 940,00

217 Albendazol 400mg comprimido 
mastigável PRATI DONADUZZI Compri-

mido 1000 0,34 340,00

219 Atenolol 100mg comprimidos PRATI DONADUZZI Compri-
mido 5000 0,08 400,00

223 Enalapril , maleato 5mg com-
primido NOVA QUIMICA Compri-

mido 60000 0,06 3.600,00

225
E s c o p o l a m i n a , 
butilbrometo+dipirona sódica 
10+250mg comprimido

PHARLAB Compri-
mido 24000 0,45 10.800,00

230 Levodopa+cloridrato de bense-
razida 200/50mg ACHÈ Compri-

mido 24000 2,56 61.440,00

231 Levonorgestrel +etinillestradiol 
0,15+0,03mg comprimido BIOLAB Compri-

mido 5000 0,08 400,00

234 Mebendazol 100mg compri-
mido BELFAR Compri-

mido 1000 0,18 180,00

236
Medroxiprogesterona , acetato 
150mg/mlsolução injetável 
ampola c/1ml

UNIÃO QUIMICA Ampola 300 14,99 4.497,00

238
Metronidazol 100mg/g ge-
leia vaginal bisnaga c/ 50g + 
aplicador

PRATI DONADUZZI Bisnaga 2400 4,89 11.736,00

239
Miconazol, nitrato 20mg/gcre-
me vaginal bisnaga c/ 80g + 
aplicador

PRATI DONADUZZI Bisnaga 2400 4,89 11.736,00

240

Noretisterona,enantato de 
50mg/ml +estradiol, valerato 
de 5mg/ml solução injetável 
ampola c/1ml

MABRA Ampola 500 11,99 5.995,00

241 Permetrina 5% loção cremosa 
frasco c 60/ml NATIVITA Frasco 3000 2,62 7.860,00

243 Secnidazol 1g comprimido PHARLAB Compri-
mido 2000 0,60 1.200,00

245
Solução ringer com lactato so-
lução injetável sistema fechado 
frasco com 250ml

FRESENIUS Frasco 2000 2,99 5.980,00

246
Vitamina k 10mg/ml (fitome-
nadiona) solução injetável 
ampola c/1ml

CRISTALIA Ampola 1400 1,94 2.716,00

TOTAL 1.508.718,80

 VENCEDOR: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 40.787.152/0001-09

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

30 Atropina, sulfato 0,25 mg/ml 
ampola com 1ml HALEX ISTAR Unidade 4500 0,70 3.150,00

53 Ceftazidima 1g frasco ampola BLAU Unidade 1000 17,15 17.150,00

66 Cloridrato de cetamina 50mg/
ml – ampolas com 10 ml CRISTALIA Unidade 100 86,20 8.620,00

68 Clorpromazina 25mg/5ml ampo-
las com 5ml HYPOFARMA Unidade 300 1,18 354,00

93 Dopamina, cloridrato 5 mg/ml 
ampolas com 10 ml CRISTALIA Unidade 1150 2,17 2.495,50

131 Isossorbida, dinitrato5 mg – com-
primido, sublingual EMS Unidade 3300 0,29 957,00

164 Norfloxacino 400 mg – com-
primido MEDQUIMICA Unidade 2000 0,47 940,00

180 Propofol 10mg/ml 20ml MIDFARMA Unidade 120 24,00 2.880,00

220 Bromoprida 10mg comprimidos PRATI DONADUZZI Compri-
mido 5000 0,20 1.000,00

TOTAL 37.546,50

 
VENCEDOR: DROGAFONTE LTDA

CNPJ: 08.778.201/0001-26

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

7 Ácido fólico 5 mg comprimido HIPOLABOR–M(MG) Unidade 100250 0,04 4.010,00

9 Adenosina 3 mg/ml ampolas 
com 2 ml HIPOLABOR–M(MG) Unidade 1000 10,00 10.000,00

10 Água para injeção ampola com 
10ml SAMTEC(SP) Unidade 52000 0,26 13.520,00

17 Amiodarona, cloridrato 50 mg/ml 
ampolas com 3ml HIPOLABOR–M(MG) Unidade 600 1,75 1.050,00

24 Ampicilina sódica 1g pó para 
soluçao injetável BLAUSIEGEL–(SP) Unidade 300 3,50 1.050,00

27 Anlodipino, besilato5 mg com-
primido GEOLAB–GO(GO) Unidade 47000 0,04 1.880,00

40 Bupivacaína, cloridrato + glicose 
5 mg+80 mg/ml ampola com 4 ml HYPOFARMA–M(MG) Unidade 1200 2,69 3.228,00

56 Ciprofloxacino 500mg com-
primido PRATI DONAD(PR) Unidade 31000 0,22 6.820,00

59 Claritromicina 500mg frasco 
ampola EMS(SP) Unidade 1000 4,37 4.370,00

83 Diclofenaco potássico 50 mg – 
comprimido CIMED(MG) Unidade 10500 0,07 735,00

92 Dobutamina, cloridrato 12,5 mg/
ml ampolas com 20 ml TEUTO–GO(GO) Unidade 650 7,98 5.187,00

94 Efedrina, sulfato 50 mg/ml am-
polas com 1ml UNIAO QUIMI(DF) Unidade 4000 2,10 8.400,00

95 Enalapril,maleato 10mg com-
primidos MEDQUIMICA–(MG) Unidade 60900 0,04 2.436,00

102 Espironolactona 25 mg – com-
primido EMS(SP Unidade 36750 0,15 5.512,50

109 Flumazenil 0,5mg/ml ampolas 
com 5ml HIPOLABOR–M(MG) Unidade 380 6,40 2.432,00

113 Furosemida 40mg comprimido HIPOLABOR–M(MG) Unidade 81200 0,07 5.684,00

120 Haloperidol de decanoato 70,52 
mg/ml ampola com 1 ml UNIAO QUIMI(DF) Unidade 600 5,20 3.120,00

124
Hidrocortisona, succinato sódico 
100 mg pó para solução injetável. 
Frasco–ampola

NOVAFARMA–G(GO) Unidade 7000 2,50 17.500,00

127 Ibuprofeno 50 mg/ml – suspen-
são oral gotas frasco com 30ml MULTILAB–RS(RS) Unidade 3350 1,06 3.551,00

140 Loratadina 10 mg – comprimido CIMED(MG) Unidade 11200 0,09 1.008,00
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141 Losartana 50mg comprimido PRATI DONAD(PR) Unidade 245200 0,09 22.068,00

144 Metilprednisolonasuccinato 
125mg frasco ampola + diluente NOVAFARMA–G(GO) Unidade 300 8,40 2.520,00

145 Metformina, cloridrato 500 mg – 
comprimido MERCK(SP Unidade 41000 0,07 2.870,00

146 Metformina, cloridrato 850 mg – 
comprimido MERCK(SP) Unidade 361500 0,08 28.920,00

151 Metronidazol 250 mg comprimido PRATI DONAD(PR) Unidade 12500 0,11 1.375,00

160 Nimesulida 50 mg/ml – suspen-
são oral– gotas. Frasco de 15ml CIMED(MG) Unidade 800 1,50 1.200,00

167 Omeprazol 20 mg – cápsula CIFARMA–GO(GO) Unidade 241500 0,08 19.320,00

172 Paracetamol 500 mg – com-
primido PRATI DONAD(PR) Unidade 33000 0,09 2.970,00

177 Prednisona 20 mg – comprimido BRAINFARMA/(GO) Unidade 37200 0,16 5.952,00

181 Propranolol, cloridrato 40 mg – 
comprimido OSORIO DE MORAI Unidade 31000 0,03 930,00

184 Sabutamol, sulfato 100mcg/dose 
aerosol frasco c/200 doses GLAXOSMITHK(RJ) Unidade 2720 10,00 27.200,00

187 Sinvastatina 20 mg – comprimido SANDOZ(SP) Unidade 180700 0,07 12.649,00

196 Sulfadiazina de prata 10 mg/g 
– pote 400g SILVESTRE L(RJ) Unidade 200 27,50 5.500,00

218 Alendronato de sódio 70mg 
comprimido CELLERA(MG) Compri-

mido 3000 0,20 600,00

221 Cetoconazol 20mg /g creme 
dermatológico bisnaga c/ 30g EMS(SP) Bisnaga 2400 3,10 7.440,00

222 Cetoconazol 200mg compri-
midos PRATI DONAD(PR) Compri-

mido 3000 0,22 660,00

227 Fluconazol 150mg capsúla MEDQUIMICA–(MG) Cápsula 2400 0,40 960,00

229 Ivermectina 6mg comprimido VITAMEDIC L(RS) Compri-
mido 25000 0,71 17.750,00

233 Levotiroxina 100mg comprimido MERCK(SP) Compri-
mido 25000 0,11 2.750,00

244 Sinvastatina 40 mg – comprimido SANDOZ(SP) Compri-
mido 100000 0,12 12.000,00

TOTAL 277.127,50

 VENCEDOR: GOLDENPLUS – COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 17.472.278/0001-64

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

19 Amoxicilina+ clavulonato de po-
tássio 1g+200mg frasco ampola

EUROFAR-
MA Unidade 1000 59,21 59.210,00

21
Amoxicilina 250mg/5ml pó para 
suspensão oral frasco c/60 ml 
após reconstituição

PRATI Unidade 3500 2,00 7.000,00

34 Bicarbonato de sódio 8,4% – 
ampolas com 10ml SAMTEC Unidade 1000 0,77 770,00

63 Cloreto de potássio 10 % ampo-
las com 10ml SAMTEC Unidade 400 0,43 172,00

65 Cloreto de sódio 20% ampolas 
com 10ml SAMTEC Unidade 1400 0,33 462,00

81 Diazepam 10mg soluçaoinje-
tavel2 ml SANTISA Unidade 2400 0,67 1.608,00

91 Dipirona sódica 500 mg/ml – 
solução oral– gotas 10ml FARMACE Unidade 13500 0,65 8.775,00

112 Furosemida 10 mg/ml ampola 
com 2ml FARMACE Ampola 10500 0,52 5.460,00

119 Haloperidol 5mg /ml ampola 
com 1ml

HYPOFAR-
MA Unidade 1000 1,05 1.050,00

TOTAL 84.507,00
 

VENCEDOR: LIGIA MARIA CARNEIRO

CNPJ: 29.228.930/0001-89

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

44 Carvedilol 3.125 mg – comprimido Unidade 300 0,10 30,00

45 Carvedilol 6,25 mg – comprimido ems Unidade 300 0,10 30,00

46 Carvedilol 12,5 mg – comprimido ems Unidade 400 0,15 60,00

86 Digoxina 0,25 mg – comprimido pharlab Comprimido 12900 0,08 1.032,00

88 Dimenidrinato 50mg + piridoxina 
10mg comprimido takeda Unidade 2200 0,58 1.276,00

210 Vitamina –a +vit –d +oxido de zinco 
pomada p/ assaduras 30 g NATIVITA Unidade 350 2,97 1.039,50

213 Aciclovir 200mg comprimidos PHARLAB Comprimido 15000 0,18 2.700,00

228 Ibuprofeno 300mg comprimido VITAMEDIC Comprimido 30000 0,13 3.900,00

TOTAL 10.067,50

 VENCEDOR: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ: 01.722.296/0001-17

ITEM ESPECIFICAÇÃO MAR-
CA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

13 Amicacina 125mg/2ml TEUTO Unidade 400 1,20 480,00

82 Diclofenaco potássico25mg/ml solu-
ção injetável ampola c/3ml TEUTO Unidade 8650 1,55 13.407,50

134 Levofloxacino 750mg comprimido APSEN Unidade 600 9,10 5.460,00

200 Sulfato de magnésio 10% – ampola 
com 10 ml

S A -
MTEC Unidade 300 0,85 255,00

237
Metronidazol( benzoilmetronida-
zol) 40mg/ml suspensão oral frasco 
c/120ml

EMS Frasco 200 5,90 1.180,00

242 Prednisolona5 mg comprimido S A N -
VAL Comprimido 10000 0,09 900,00

TOTAL 21.682,50

 VENCEDOR: PHARMAPLUS LTDA

CNPJ: 03.817.043/0001-52

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

14 Amicacina 250mg/2ml AMP Unida-
de 600 2,15 1.290,00

73 Dexametasona 0,1mg/ml elixir frasco 
c/100ml FRS Unida-

de 800 1,50 1.200,00

97
Enoxaparina sódica 20mg/0,2ml so-
lução injetável via subcutânea/via in-
travenosa seringa preenchida c/0,2ml

Un Unida-
de 300 16,25 4.875,00

108 Fentanila citrato 0,05mg/ml ampola 
com 10ml AMP Unida-

de 1300 6,24 8.112,00

118 Gliconato de cálcio 10% – ampolas 
com 10 ml AMP Unida-

de 600 1,99 1.194,00

206 Terbutalina, sulfato 0,5 mg/ml – am-
pola com 1ml AMP Unida-

de 2550 1,37 3.493,50

235 Mebendazol 20mgml suspensão oral 
frasco c/30ml FRS Frasco 300 1,19 357,00

TOTAL 20.521,50

 VENCEDOR: PHOSPODONT LTDA

CNPJ: 04.451.626/0001-75

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

18
Amoxicilina+ clavulonato de po-
tássio 500mg+100mg frasco 
ampola

BLAU FARMA-
CEUTICA Unidade 750 22,22 16.665,00

29 Atenolol 50 mg – comprimidos PRATI DONADU-
ZZI & CIA LTDA Unidade 27000 0,05 1.350,00

42 Captopril 25 mg – comprimido MEDQUIMICA Unidade 345000 0,04 13.800,00

67 Cloridrato de nafazolina 0,5mg/
ml 30 ml GEOLAB Unidade 500 2,38 1.190,00

115 Gentamicina, sulfato 80 mg/2ml – 
ampolas com 2 ml HYPOFARMA Unidade 600 0,88 528,00

171 Paracetamol 200 mg/ml – solução 
oral– gotas frasco com 10ml NATULAB Unidade 2750 0,72 1.980,00

175 Piracetam 200mg ampola 5ml AVENTIS Unidade 250 1,34 335,00

224 Enalapril , maleato 20mg com-
primido SANVAL Comprimido 35000 0,05 1.750,00

232 Levotiroxina 50mg comprimido MERCKSHARP Comprimido 25000 0,07 1.750,00

TOTAL 39.348,00

 VENCEDOR: STOCK MED PRODUTOS MEDICO–HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 06.106.005/0001-80

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

50 Cloridrato de cefepime ampola 1g Unida-
de 700 23,89 16.723,00

84 Diclofenaco sódico 50mg comprimidos Unida-
de 1000 0,06 60,00

TOTAL 16.783,00

 VENCEDOR: WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA

CNPJ: 23.902.222/0001-03

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 Acebrofilina 10 mg/ ml – xarope 
adulto. Frasco 120ml.

N E O  Q U I -
MICA Frasco 650 5,00 3.250,00

3 Acetilcisteína 20 mg/ ml – xarope 
infantil. Frasco 120ml.

N E O  Q U I -
MICA Frasco 620 5,17 3.205,40

8 Ácido tranexâmico 50 mg/ml am-
pola com 5ml ZYDUS Unidade 4000 3,20 12.800,00

20
Amoxicilina tri–hidrotada + clavu-
lato de potassio 875mg + 125mg 
comprimido

NOVA QUI-
MICA Unidade 800 1,69 1.352,00

22 Amoxicilina 500 mg –capsulas MULTILAB Unidade 61050 0,12 7.326,00

26 Anlodipino, besilato 10 mg com-
primido GEOLAB Unidade 27000 0,06 1.620,00

32 Azitromicina 500 mg – comprimido M E D Q U I -
MICA Unidade 28000 1,20 33.600,00

33
B e n z i l p e n i c i l i n a b e n z a t i n a 
1.200.000 ui – pó suspensão 
injetável– frasco– ampola com 4 ml

TEUTO Unidade 2200 6,50 14.300,00

49 Cefalotina sódica 1g – pó solução 
injetável ABL Unidade 3300 5,45 17.985,00

52 Ceftriaxonadissódica 1g – pó solu-
ção injetável infra venosa ABL Unidade 8000 5,10 40.800,00

58 Ciprofloxacino 400 mg/200 ml 
– frasco FRESENIUS Unidade 3700 40,00 148.000,00

96

Enoxaparina sódica 40mg/0,4ml 
solução injetável via subcutânea/
via intravenosa seringa preenchi-
da c/0,4ml

MYLAN Unidade 5500 17,00 93.500,00

121 Heparina sódica 5.000ui 0,25ml 
subcutanea – ampola com 0,25ml CRISTALIA Unidade 2400 7,17 17.208,00

125
Hidrocortisona, succinato sódico 
500 mg pó para solução injetável. 
Frasco–ampola

NOVA FAR-
MA Unidade 10500 4,00 42.000,00

143 Meropenem tri–hidratado 1g NOVA FAR-
MA Unidade 2500 15,00 37.500,00

215 Ácido ascórbico 1g+ zinco 29,59mg 
comprimidos GLOBO Comprimido 12000 0,93 11.160,00

226
Escopolamina,butilbrometo +dipi-
rona 6,7+ 333,4mg/ml solução oral 
gotas frasco c/20ml

AIRELA Frasco 3000 5,20 15.600,00

TOTAL 501.206,40

Total da ARP R$ 2.517.508,70 (Dois milhões, quinhentos e dezessete mil, quinhentos e oito 
reais e setenta centavos). Vigência: 12 meses, a contar da publicação no DOE. Assinadas por 
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA, Prefeito de Esperança/PB, em 12/02/2021, e pelos representantes 
das empresas participantes.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM 

DAS RUAS ALFREDO MALAQUIAS, TRAVESSA ALFREDO MALAQUIAS, TRAVESSA ALFREDO 
MALAQUIAS II, CICERO MARIANO, TRAVESSA JOÃO PAULO II, MARIA SALUSTIANO E JOA-
QUIM GARCIA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00003/2018. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00172/2018 - Mg & Mp 
Serviços e Construções - 7º Aditivo - prorroga o prazo por mais 4 meses. ASSINATURA: 16.10.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

EXTRATO DE 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N.°00008/2021–DISPENSA 
00001.2021A Prefeitura Municipal de Guarabira/PB, torna público o 1° termo de apostilamento, cujo 
O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação da Dispensa 01/2021 de contrato 
de nº 00008/2021  por parte da Administração, visando alterar a ementa do instrumento contratual 
da dispensa, de modo que onde se ler  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO 
DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ATUAL LIXÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARABIRA, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 
leia-se CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 
DE ÁREA DEGRADADA DO ATUAL LIXÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA, EM CUMPRIMENTO 
A ORDEM JUDICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL., baseado no art. 65 da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Ratificam-se as demais cláusulas e condições anteriormente 
acordadas no Contrato n.°00008/2021, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente 
modificadas por este instrumento.

Guarabira, 15 de Janeirode 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
QUARTO ADITIVO AO CONTRATO
REF: TOMADA DE PREÇOS 06.2020.
OBJETO: Prorrogação por mais 02 (dois) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 441/2020 datado de 25/08/2020 e com término de vigência em 25/10/2020, 
ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 26/12/2020 e ao Segundo Aditivo de Prazo com 
vigência até 27/02/2021, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de 
empresa no ramo pertinente para Contratação de empresa no ramo pertinente para pavimentação 
asfáltica de ruas no município de Guarabira, conforme Contrato de Repasse nº 1064.022-94/2019 
e 1066.335-59/2019 – CAIXA, de acordo Termo de Referência.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA – CNPJ: 05.052.764/0001-44

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: 17/02/2021.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 28/04/2021 
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 GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Pneus/outros para melhor funcionamento das Secretarias 
Municipais até dezembro de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT 
Nº 00046/2021 - 03.02.21 - ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA - R$ 
94.042,00; CT Nº 00047/2021 - 03.02.21 - ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA - R$ 
136.060,00; CT Nº 00048/2021 - 03.02.21 - CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS 
PARA VEICULOS AUTOM - R$ 64.434,00; CT Nº 00049/2021 - 03.02.21 - NORCOL NORDESTE 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 232.268,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

IN00008/2021
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2021, 
que objetiva a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO 
EM CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO, CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA, 
CONTRATO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NO APOIO TÉCNICO DE TODOS OS AJUSTES A 
SEREM FIRMADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATÉ DEZEMBRO DE 2021 RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RONAIRA COSTA RIBEIRO – CPF 
n.º 080.599.664-80, R$ R$ 22.000,00 – Vinte e Dois mil reais.

Guarabira - PB, 12 de fevereiro de 2021.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços de Consultoria técnica em licitação pública e contratos adminis-
trativos até dezembro de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 03.00 - 04.122.1002.2005 - 3.3.90.36.01 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE e RONAIRA COSTA RIBEIRO – CPF: 080.599.664-80 - CT Nº 00059/2021 
– 12.02.2021 - R$ 22.000,00 – Vinte e Dois Mil Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito 

   
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Justificativa nº IN00008/2021.
OBJETO: Contratação de serviços de Consultoria técnica em licitação pública e contratos 

administrativos até dezembro de 2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Gestora
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 12/02/2021. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de profissionais médicos para 

plantões durante o dia na Unidade mista de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 088 3.3.90.30 00 211.0000 
MATERIAL DE CONSUMO; MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, 205 3.3.90.32 00 
001.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, 206 3.3.90.32 00 
390.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT 
Nº 00011/2021 - 18.02.21 - PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME - R$ 547.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de insumos hospitalares. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 

10005/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 02.080 – SECRETARIA 
DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 02.080.10.301.0002.2058 – ATIVIDADES DE 
ATENÇÃO BÁSICA – 02.080.10.302.0002.2076 – ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 
E AMBULATORIAL – 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 3390.32.00.00 – MATERIAL, 
BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho e: CT Nº 
10002/2021 - 20.01.21 - LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 1.439.524,47; CT Nº 
10003/2021 - 20.01.21 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 
EIRELI - ME - R$ 4.158,80; CT Nº 10005/2021 - 20.01.21 - DENTAL CAJAZEIRAS - R$ 3.447,50; 
CT Nº 10006/2021 - 20.01.21 - ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES 
LTDA ME - R$ 255,00; CT Nº 10007/2021 - 20.01.21 - PHOSPODONTO LTDA - R$ 8.315,00; CT 
Nº 10008/2021 - 20.01.21 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA - R$ 
97.845,04; CT Nº 10009/2021 - 20.01.21 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 
& CIA LTDA - R$ 11.425,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de veículo. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2021. 

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 02.020 – GABINETE DO PREFEITO 
– 02.020.04.122.0002.2005 – ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO – 3390.39.00.00 – OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até 17/02/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 00016/2021 - 17.02.21 - LOCADORA 
DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - R$ 87.540,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 DISPENSA 

Nº DP10001/2021
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 DP10001/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS IGG/IGM; RATIFICO o correspondente procedi-
mento e ADJUDICO o seu objeto a: DOUTOR FARMA - R$ 30.000,00.

Juazeirinho - PB, 18 de Fevereiro de 2021
ANNA ANGÉLICA CORDEIRO ALVES RODRIGUES

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS IGG/IGM. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 

de Licitação nº DP10001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 
02.080 – SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO – 
02.080.10.301.0002.2058 – ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA – 02.080.10.305.0002.2174 
– ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID–19 – 3390.30.00.00 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até 18/05/2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Juazeirinho e: CT Nº 10035/2021 - 18.02.21 - DOUTOR FARMA - CNPJ 32.611.635/0001-11 - R$ 
30.000,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00004/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2021, que objetiva: Locação de veículo; 
ADJUDICO o seu objeto a: LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - R$ 87.540,00.

Juazeirinho - PB, 17 de Fevereiro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00004/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2021, que objetiva: Locação de veículo; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LOCADORA DE VEÍCULOS 
SANTA TEREZINHA EIRELI - R$ 87.540,00.

Juazeirinho - PB, 17 de Fevereiro de 2021
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS TÉCNICAS E FINANCEIRAS E CLASSIFICAÇÃO 

PARCIAL
LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL 

Nº 82002/2020
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 

“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, de 20 de janeiro 
de 2021, conjuntamente com a Comissão de Avaliação, instituída através da portaria interna nº 
815/2021 UEP/SEGOV, publicada em 22 de janeiro de 2021 em edição especial do Semanário 
Oficial do município de João Pessoa, torna público, para conhecimento dos interessados, que após 
a  análise  das  Propostas Técnicas e Financeiras apresentadas pelos candidatos e conforme Edital 
e Termo de Referência, chegou à seguinte conclusão:

Licitante Nota Técnica Nota Financeira Nota Final
AP ENGENHARIA LTDA 90 100 93

DESCLASSIFICADA
COMTÉRMICA COMERCIAL TÉRMICA, por ter descumprido o Item XI.3 do Termo de Referência, 

anexo ao Edital, conforme Relatório de Análise emitido pela Comissão Técnica.
Faculta-se  desde  já  aos  licitantes  apresentarem  eventuais  pedidos  de  esclarecimentos  

e/ou  razões  de  divergência  dos resultados  do  julgamento  das  propostas  técnicas  e  co-
merciais,  devendo  tais  pedidos serem  enviados  para  o  email celuep@joaopessoa.pb.gov.br 
até  às  23:59h  do  dia  26/02/2020. As  eventuais  respostas  aos  pedidos  serão divulgadas no 
Portal  da  Transparência  de  João  Pessoa,  no  link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes?id=5164,  na  aba “arquivos  da  licitação”. Qualquer informação referente ao certame 
será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 18 de fevereiro de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS FINANCEIRAS E CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

SBOF Nº 93001/2020
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Pro-

grama “João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, de 20 
de janeiro de 2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que após a  análise  das  
Propostas Financeiras apresentadas pelos candidatos e conforme Solicitação de Propostas, chegou 
à seguinte conclusão:

Licitante Nota Técnica Classificação

IDOM – BOLDARINI 89 1ª

TADDEI – JWURBANA – SETEC Hidrobrasileira 88 2ª

7S34W 70 3ª

Faculta-se  desde  já  aos  licitantes  apresentarem  eventuais  pedidos  de  esclarecimentos  
e/ou  razões  de  divergência  dos resultados  do  julgamento  das  propostas  técnicas  e  co-
merciais,  devendo  tais  pedidos serem  enviados  para  o  email celuep@joaopessoa.pb.gov.br 
até  às  23:59h  do  dia  26/02/2020. As  eventuais  respostas  aos  pedidos  serão divulgadas no 
Portal  da  Transparência  de  João  Pessoa,  no  link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes?id=4534,  na  aba “arquivos  da  licitação”. Qualquer informação referente ao certame 
será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 18 de fevereiro de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna 

público que recebeu da SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, a Licença Prévia 
N° 018/2021 para REFORMA DA PRAÇA ALTO DO MATEUS, no bairro Alto do Mateus, em João 
Pessoa - PB.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS TÉCNICAS E FINANCEIRAS E CLASSIFICAÇÃO 

PARCIAL
LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL 

Nº 82002/2020
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 

“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, de 20 de janeiro 
de 2021, conjuntamente com a Comissão de Avaliação, instituída através da portaria interna nº 
815/2021 UEP/SEGOV, publicada em 22 de janeiro de 2021 em edição especial do Semanário 
Oficial do município de João Pessoa, torna público, para conhecimento dos interessados, que após 
a  análise  das  Propostas Técnicas e Financeiras apresentadas pelos candidatos e conforme Edital 
e Termo de Referência, chegou à seguinte conclusão:

Licitante Nota Técnica Nota Financeira Nota Final
AP ENGENHARIA LTDA 90 100 95

DESCLASSIFICADA
COMTÉRMICA COMERCIAL TÉRMICA, por ter descumprido o Item XI.3 do Termo de Referência, 

anexo ao Edital, conforme Relatório de Análise emitido pela Comissão Técnica.
Faculta-se  desde  já  aos  licitantes  apresentarem  eventuais  pedidos  de  esclarecimentos  

e/ou  razões  de  divergência  dos resultados  do  julgamento  das  propostas  técnicas  e  co-
merciais,  devendo  tais  pedidos serem  enviados  para  o  email celuep@joaopessoa.pb.gov.br 
até  às  23:59h  do  dia  26/02/2020. As  eventuais  respostas  aos  pedidos  serão divulgadas no 
Portal  da  Transparência  de  João  Pessoa,  no  link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes?id=5164,  na  aba “arquivos  da  licitação”. Qualquer informação referente ao certame 
será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 18 de fevereiro de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
 TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE 

Nº 002/2021
O Prefeito Constitucional do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribui-

ções legais, Resolve: Ratificar a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: Livramento; com base nos 
elementos constantes da Exposição de Motivos nº IN002/2021, a qual sugere: Contratação direta 
da pessoa jurídica: Conplan  Serviço de Contabilidade e Planejamento Orçamento Ltda-ME, CNPJ 
nº 17.262.153/0001-00, para prestar o serviço na Área Contábil, Área de Gestão, Área de Pessoal 
e Previdência, conforme termo de referência. Contratada: Conplan  Serviço de Contabilidade e 
Planejamento Orçamento Ltda-ME, CNPJ nº 17.262.153/0001-00, endereço comercial à Rua Major 
Manoel Juvino do Ó, nº 122, Térreo, Bairro: Centro, CEP nº 58.400-268, Cidade: Campina Grande/
PB, com o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensal, perfazendo o valor total de R$ 84.000,00 
(oitenta e quatro mil reais), pelos os 12 (doze) meses, vide proposta. Publique-se e cumpra-se.

Livramento - PB, 25 de janeiro de 2021. 
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE 

Nº 002/2021
O Prefeito Constitucional do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atri-

buições legais, Resolve: Adjudicar o objeto da licitação, modalidade Inexigibilidade nº IN002/2021. 
Objeto: Contratação direta da pessoa jurídica: Conplan  Serviço de Contabilidade e Planejamento 
Orçamento Ltda-ME, CNPJ nº 17.262.153/0001-00, para prestar o serviço na Área Contábil, Área de 
Gestão, Área de Pessoal e Previdência, conforme termo de referência. Contratada: Conplan  Serviço 
de Contabilidade e Planejamento Orçamento Ltda-ME, CNPJ nº 17.262.153/0001-00, endereço 
comercial à Rua Major Manoel Juvino do Ó, nº 122, Térreo, Bairro: Centro, CEP nº 58.400-268, 
Cidade: Campina Grande/PB, com o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensal, perfazendo o 
valor total de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), pelos os 12 (doze) meses, vide proposta. 
Publique-se e cumpra-se.

Livramento - PB, 25 de janeiro de 2021. 
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

 Nº 026/2021
Inexigibilidade Nº 002/2021. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Conplan  

Serviço de Contabilidade e Planejamento Orçamento Ltda-ME. Objeto: Prestar o serviço na Área 
Contábil, Área de Gestão, Área de Pessoal e Previdência, conforme termo de referência. Valor 
contratado: Foi o valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais) mensal, perfazendo o valor total de R$ 
84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais), pelos os 12 (doze) meses, vide proposta. Vigência: 12 (Doze) 
meses. Recurso: Próprios. Forma de pag.: Até o dia 10 (dez) após o encerramento do mês. Dotação: 
QDD/2021. Data da ass.: 01/02/2021. Partes ass.: Ernandes Barboza Nóbrega (Pela contratante) 
e o Sr. Alexandre Aureliano O. Farias (Pela Contratada).

Livramento/PB, 01 de fevereiro de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL LIVRAMENTO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 

Nº 037/2017
Pregão Presencial Nº 013/2017. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Bomsu-

cesso Const. e Serviços Ltda-ME, CNPJ: 16.826.093/0001-48. Considerando o pedido da prorrogação 
da vigência do contrato de 17/03/2020 a 31/12/2020, para a nova vigência que será de 31/12/2020 a 
30/09/2021, para atender as necessidades da municipalidade com isso fica justificada a prorrogação 
da vigência; Desta forma a vigência deverá ser prorrogada até 30/09/2021, para prestar serviço 
parcelado na locação de veículos (mensal) para realização de diversas viagens, visando atender a 
demanda das Secretarias do Município de Livramento/PB, fundamentado no Art. 57, §1º, da Lei nº 
8.666, de 1993, e no contrato (2. Da vigência e os subitens 2.1 e 2.2) com isso o objeto jurídico fica 
atendido. Considerando a necessidade de continuação dos serviços o valor total que será aditivado 
é de R$ 228.510,00 (Duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e dez reais), referente aos itens: 1, 3, 
8, e 11. Contudo como essas são a duas alterações solicitadas ficam ratificadas todas as demais 
cláusulas contratuais. Partes: Carmelita E V. Sousa (Pela contratante) o Sr. Kenro Kaymmy Ribeiro 
da Silva  (Pela Contratada).

Livramento/PB, 10 de dezembro de 2012.
Carmelita E V. Sousa

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de em-
presa especializada para o preparo e fornecimento de refeições (café da manhã, almoço e jantar) 
para os servidores públicos e outros quando em serviços especiais e em apoio a administração do 
município de Marcação – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 0013/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 36251111. E-mail: licitacaogovma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 18 de Fevereiro de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA 

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00001/2021

A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através da sua Comissão Permanente de Licitação, 
torna público para conhecimento dos interessados, que vem pelo presente convocar as empresas: 
SUPERJET SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, cadastrada no CNPJ n° 33.040.368/0001-32, 
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES, cadastrada no CNPJ n° 21.181.254/0001-
23, BRICKIS CONTRUTURA EIRELI, cadastrada no CNPJ n° 37.452.665/0001-46, MG CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ n° 33.894.347/0001-84, LIMA SERVIÇOS 
E LOCAÇÕES EIRELE, cadastrada no CNPJ n° 38.340.777/0001-78, RDA CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI, cadastrada no CNPJ n° 21.120.333/0001-24, RONULFO TOMAZ DA 
SILVA LTDA, cadastrada no CNPJ n° 04.672.369/0001-00, TRABES CONSTRUÇÕES SERVIÇOS 
LTDA, cadastrada no CNPJ n° 15.034.271/0001-35, AMENTISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, cadastrada no CNPJ n° 29.828.673/0001-16, MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES 
LTDA, cadastrada no CNPJ n° 26.781.189/0001-90 e JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI cadastrada 
no CNPJ n° 30.999.688/0001-26, que protocolaram seus envelopes, para abertura dos envelopes 
de HABILITAÇÃO, que será realizada, no dia 02 de março de 2021, as 14:00 (catorze) horas no 
mesmo local do aviso. O não comparecimento de alguns ou todos os licitantes a comissão abrirá os 
referidos envelopes de habilitação e publicará o resultado na impressa oficial. Demais informações 
encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 
12:00 ou Email: cplolhodaguapb21@gmail.com

Olho D’água-PB, 18 de Fevereiro de 2021.
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS

 Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00003/2021

A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00003/2021, do tipo menor preço por item, para presta o serviço de locação 
de um veículo para o transporte de médicos para o Distrito do Socorro, cuja abertura será no dia 
05.03.2021 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida 
Costa, s/nº, Centro – Olho D’água-PB. 

O edital encontra-se nos endereços www.tce.pb.gov.br ou www.olhodagua.pb.gov.br. Demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 
08:00 às 12:00 ou Email: cplolhodaguapb21@gmail.com

Olho D’água-PB, 18 de Fevereiro de 2021.
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS

 Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00004/2021

A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00004/2021, do tipo menor preço por item, para presta o serviço de assessoria e 
monitoramento de informações dos programas da atenção básica da saúde, cuja abertura será no 
dia 05.03.2021 às 09:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida 
Costa, s/nº, Centro – Olho D’água-PB. 

O edital encontra-se nos endereços www.tce.pb.gov.br ou www.olhodagua.pb.gov.br. Demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 
08:00 às 12:00 ou Email: cplolhodaguapb21@gmail.com

Olho D’água-PB, 18 de Fevereiro de 2021.
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS

 Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00005/2021

A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00005/2021, do tipo menor preço por item, para presta o serviço de locação de 
horas maquinas agrícolas, cuja abertura será no dia 05.03.2021 às 10:30 horas, na sala de licitações 
deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D’água-PB. 

O edital encontra-se nos endereços www.tce.pb.gov.br ou www.olhodagua.pb.gov.br. Demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 
08:00 às 12:00 ou Email: cplolhodaguapb21@gmail.com

Olho D’água-PB, 18 de Fevereiro de 2021.
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS

 Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00006/2021

A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00006/2021, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do 
ramo pertinente para aquisição de materiais de expediente, cuja abertura será no dia 05.03.2021 
às 14:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, 
Centro – Olho D’água-PB. 

O edital encontra-se nos endereços www.tce.pb.gov.br ou www.olhodagua.pb.gov.br. Demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 
08:00 às 12:00 ou Email: cplolhodaguapb21@gmail.com

Olho D’água-PB, 18 de Fevereiro de 2021.
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS

 Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00016/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 02 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de um veículo automotor do tipo Pickupno 
Município de Paulista – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.
com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Paulista - PB, 17 de Fevereiro de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00017/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:30 horas do dia 02 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados,visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento parcela e diário de Gêneros Alimentícios 
destinado a diversas secretarias do Município de Paulista – PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34451011. E-mail: 
paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Paulista - PB, 17 de Fevereiro de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 0003/2021
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios.
Vencedores:  JOANA DARC COSTA AFREU - ME com o valor global de R$ R$ 27.100,00  (vinte 

e sete mil e cem reais), a empresa CARLOS ALBERTO DE SOUZA-ME com o valor global de R$ 
13.112,00 (treze mil cento e doze reais), a empresa MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMEN-
TOS - EIRELI, com o valor global de R$ R$ 174.814,30 (cento e setenta e quatro mil oitocentos e 
quatorze reais e trinta centavos) e a empresa SINVAL DE ARAÚJO SOUSA-MEI, com o valor global 
de R$ R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

RESOLVE:  Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve AD-
JUDICAR e HOMOLOGAR. Estando convocadas a assinarem contratos. 

Pedra Branca-PB, 17 de Fevereiro de 2021
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Josemario Bastos de Souza
Prefeito

Prefeitura municipal de Pedra Branca
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços jurídicos de acordo com o processo Inexigi-

bilidade nº 0005/2021. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Pedra Branca
CONTRATADA:  REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ nº 

25.135.151/0001-88
OBJETO: Contratação dos serviços de advocaticios com assessoria e consultoria jurídica nos 

atos administrativos do Gabinete do Prefeito e secretarias municipais.
VALOR MENSAL R$ 4.800,00 (quatro mil oitocentos reais) 
VALOR GLOBAL R$: 57.600,00 (cinquenta e sete mil seiscentos reais)

Pedra Branca-PB, 10 de fevereiro de 2021.
Josemario Bastos de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 0002/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI –CNPJ nº 31.988.049/0001-28
Objeto: aquisição de carnes bovina, frango e seus derivados para merenda escolar
Valor global: R$ 2.800,00, (dois mil e oitocentos reais).

Pedra Branca –PB, 18 de Fevereiro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 0002/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS - EIRELI CNPJ nº 08.370.039/0001-02
Objeto: aquisição de carnes bovina, frango e seus derivados para merenda escolar
Valor global: R$ 135.977,00 (cento e trinta e cinco mil e novecentos e setenta e sete reais).

Pedra Branca –PB, 18 de Fevereiro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 0003/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: CARLOS ALBERTO DE SOUZA CARNE -ME – CNPJ Nº 09.098.181/0001-05.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar.
         Valor global: R$ 13.112,00 (treze mil cento e doze reais).

Pedra Branca –PB, 18 de Fevereiro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito 

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 0003/2021
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios.
Vencedores:  JOANA DARC COSTA AFREU - ME com o valor global de R$ R$ 27.100,00  (vinte 

e sete mil e cem reais), a empresa CARLOS ALBERTO DE SOUZA-ME com o valor global de R$ 
13.112,00 (treze mil cento e doze reais), a empresa MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS 
- EIRELI, com o valor global de R$ R$ 175.223,80 (cento e setenta e cinco mil duzentos e vinte e 
três reais  e oitenta centavos) e a empresa SINVAL DE ARAÚJO SOUSA-MEI, com o valor global 
de R$ R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

RESOLVE:  Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve AD-
JUDICAR e HOMOLOGAR. Estando convocadas a assinarem contratos. 

Pedra Branca-PB, 17 de Fevereiro de 2021
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Josemario Bastos de Souza
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 0003/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: JOANA DARC COSTA AFREU - ME - CNPJ Nº 13.207.326/0001-36
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar.
Valor global: R$ 27.100,00 (vinte e sete mil e cem reais).

Pedra Branca –PB, 18 de Fevereiro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 0003/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS - EIRELI – CNPJ nº 08.370.039/0001-02
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar.
  Valor global: R$ 175.223,80 (cento e setenta e cinco mil duzentos e vinte e três reais  e oitenta 

centavos) e a  empresa SINVAL DE ARAÚJO SOUSA-MEI, com o valor global de R$ R$ 21.000,00 
(vinte e um mil reais)

  Pedra Branca –PB, 18 de Fevereiro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 0003/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: SINVAL DE ARAÚJO SOUSA-MEI - CNPJ Nº 14.840.360/0001-06
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar.
         Valor global: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Pedra Branca –PB, 18 de Fevereiro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONFECÇÃO DE 
PRÓTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 001461/11; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: 
LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 18 de Fevereiro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

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 08:15 horas do dia 03 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de forma parcelada 
de combustíveis diversos, destinados ao abastecimento da frota de veículos locados e pertencen-
tes a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 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. 
Telefone: (083) 3291–2222. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 18 de Fevereiro de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00002/2021
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 10:00 horas do dia 03 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de medicamentos 
psicotrópicos diversos, para melhor atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente 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. Telefone: (083) 3291–2222. 

Rio Tinto - PB, 18 de Fevereiro de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00003/2021
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 13:30 horas do dia 03 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de medicamentos 
diversos, para melhor atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 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. Telefone: (083) 3291–2222. 

Rio Tinto - PB, 18 de Fevereiro de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – INEX. 
Nº IN00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivosque instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021, 
que objetiva: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria 
Técnica Especializada na Área Contábil, Financeira Orçamentaria Patrimonial, administrativa com 
emissão de Balancetes Mensais, Balanço Anual, Relatório de Execução Orçamentaria, Relatório 
de Gestão Fiscal, Acompanhamento Orçamentário Financeiro, Patrimonial e de Pessoal da Câmara 
Municipal; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BCR CONTA-
BILIDADE PÚBLICA LTDA EPP - R$ 40.300,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 02 de Fevereiro de 2021
CARLOS ANTÔNIO DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal  

ESTADO DA PARAÍBA
Câmara Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça

“Casa José Rodrigues Coura”
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria 
Técnica Especializada na Área Contábil, Financeira Orçamentaria Patrimonial, administrativa com 
emissão de Balancetes Mensais, Balanço Anual, Relatório de Execução Orçamentaria, Relatório 
de Gestão Fiscal, Acompanhamento Orçamentário Financeiro, Patrimonial e de Pessoal da Câ-
mara Municipal.FUND. LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021. DOTAÇÃO: 01010 
–01010.01.031.2001.2001 –3390.39.0000 – 001; VIGÊNCIA: até 05/02/2022. Partes contratantes: 
Câmara Mun. e: CT Nº 00001/2021 - 05.02.2021 - BCR Contabilidade Pública LTDA EPP - R$ 
40.300,00

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DE 

LAGOA DE ROÇA (IPSM)
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE 
Nº IN00003/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00003/2021, que objetiva: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
Assessoria e Consultoria Técnicos Especializados em Gestão e Contabilidade Pública, consoante 
às aplicabilidades constitucionais e fiscal, com vastos conhecimentos específicos e genéricos em 
contabilidade aplicada ao setor público – CASP, em obediência ao plano de contas aplicado ao 
setor público – PCASP, relativas ao exercício financeiro. Para Prestação de Serviços junto ao IPSM; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CONPLAN SERVICO DE 
CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO - R$ 42.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 02 de Fevereiro de 2021
MARIA FRANCISCA DE FARIAS

Presidente do IPSM

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE

 SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA (IPSM)
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria 
Técnicos Especializados em Gestão e Contabilidade Pública, consoante às aplicabilidades cons-
titucionais e fiscal, com vastos conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade aplicada 
ao setor público – CASP, em obediência ao plano de contas aplicado ao setor público – PCASP, 
relativas ao exercício financeiro. Para Prestação de Serviços junto ao IPSM. FUNDAMENTO LE-
GAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
São Sebastião de Lagoa de Roça: 02.100 – .09.272.2018.2046 –3390.39.00.00 –410. VIGÊNCIA: 
até 05/02/2022. PARTES CONTRATANTES: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA (IPSM): CT Nº 00009/2021 - 05.02.21 - 
CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO - R$ 42.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE COMBUSTIVEIS DE FORMA PARCELDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS 
SECRETARIAS DESTA EDILIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: POSTO DE COMBUSTÍVEL VIP LTDA - R$ 621.400,00.

Santa Helena - PB, 09 de Fevereiro de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DE FORMA PARCELDA PARA ATENDER AS 

DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 20.100 
GABINETE DO PREFEITO 04 122 0010 2002 MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE 
DO PREFEITO 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E PLANEJAMENTO 04 122 0010 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI-
VOS 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 0010 2004 
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇA 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 
20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 12 361 0010 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIV. 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 0050 2037 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% 33.90.30 – 
MATERIAL DE CONSUMO 20.600 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20 122 
0010 2010 MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 33.90.30 – 
MATERIAL DE CONSUMO 20.700 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 15 122 0010 
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS 33.90.30 – MATERIAL 
DE CONSUMO 20.800 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08 122 0010 2006 MANUTENÇÃO E ADM. 
DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa 
Helena e: CT Nº 00010/2021 - 09.02.21 - POSTO DE COMBUSTÍVEL VIP LTDA - R$ 621.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: AQUISICÇÃO DE 
COMBUSTIVEIS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: POSTO DE COMBUSTÍVEL VIP LTDA - R$ 290.850,00.

Santa Helena - PB, 12 de Fevereiro de 2021
FABIO LISBOA MACHADO

Secretário de Saúde
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISICÇÃO DE COMBUSTIVEIS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS 

DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 
20 500 SECRETARIA DE SAUDE 10 122 0010 2008 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA 
DE SAUDE 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 21 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS 
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e: CT Nº 00009/2021 - 
12.02.21 - POSTO DE COMBUSTÍVEL VIP LTDA - R$ 290.850,00.
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00001/2021

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 DV00001/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TRASPORTE 
DE RADIO FIXO E MOVEL, NOVOS DE PRIMEIRO USO, COMPATIVEIS COM O SISTEMA DE 
RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL PADRÃO TETRA DIMETRA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA 
E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, ASER UTILIZADO NA OPERAÇÃO DAS ATI-
VIDADES DE ATENDIMENTO DE EMERGENCIA DO SAMU DO MUINICIPIO DE SANTA HELENA 
–PB, SENDO 01 RADIO FIXO E 01 RADIO MOVEL, TOTALIZANDO 02 RADIOS, COM LICEÇA 
PARA FUNCIONAMENTO E ASSITENCIA TECNICA; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: OLM REPRESENTACOES LTDA - R$ 10.800,00.

Santa Helena - PB, 01 de Fevereiro de 2021
FABIO LISBOA MACHADO

Secretário de Saúde 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00002/2021

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 DV00002/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FORMA PARCELADA PARA UTILIZAÇÃO DA FORTA 
DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SANTA HELENA–PB; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LUZIA DE AQUINO FERREIRA - R$ 13.660,00.

Santa Helena - PB, 01 de Fevereiro de 2021
FABIO LISBOA MACHADO

Secretário de Saúde
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FORMA PARCELADA PARA UTILIZAÇÃO DA FORTA DE 

VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SANTA HELENA–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dis-
pensa de Licitação nº DV00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 
0040 1043 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Santa Helena e: CT Nº 00002/2021 - 01.02.21 - LUZIA DE AQUINO FERREIRA - R$ 13.660,00. 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 DISPENSA Nº DV00003/2021

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 DV00003/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE SANTA HELENA–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - R$ 15.275,50.

Santa Helena - PB, 01 de Fevereiro de 2021
FABIO LISBOA MACHADO

Secretário de Saúde
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE SANTA HELENA–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00003/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 0040 FUINDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e: CT Nº 00003/2021 
- 01.02.21 - EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - R$ 15.275,50.

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA 
Nº DV00004/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00004/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE SANTA HELENA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: LEIA LIVRARIA DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 14.200,75.

Santa Helena - PB, 01 de Fevereiro de 2021
FABIO LISBOA MACHADO

Secretário de Saúde
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00004/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00004/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE SANTA HELENA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: LEIA LIVRARIA DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 14.200,75.

Santa Helena - PB, 01 de Fevereiro de 2021
FABIO LISBOA MACHADO

Secretário de Saúde
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE SANTA HELENA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 20 500 SECRETARIA 
DE SAUDE 10 122 0010 2008 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE 33.90.30 
– MATERIAL DE CONSUMO 21 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS 33.90.30 – MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e: CT Nº 00004/2021 - 01.02.21 - LEIA LIVRARIA DE 
LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 14.200,75.

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

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00002/2021
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00002/2021, para o dia 03 de Março de 2021 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 03 de Março de 2021 às 09:15 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio 
do Peixe - PB. Telefone: (083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. Site: https://www.gov.
br/compras/pt-br/.

São João Rio do Peixe - PB, 18 de Fevereiro de 2021
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00004/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2021, que objetiva: Locação(ões) de 
veículo(s) destinado(s) ao Fundo Municipal da Saúde deste município com rotas diversas, conforme 
discriminação no Instrumento Convocatório – Edital; ADJUDICO o seu objeto a: LUIZ HENRIQUE 
SIMOES BATISTA - R$ 36.000,00; OtacianoMoizes do Nascimento Filho - R$ 34.800,00.

Sertãozinho - PB, 18 de Fevereiro de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: • Aquisição parcelada de Leite (vaca) in 
natura, que tem como objetivo atender ao Programa de Distribuição Gratuita de Leite às Crianças 
em vulnerabilidade deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 001/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.
com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho - PB, 18 de Fevereiro de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA 

Pregoeiro Oficial
 



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 19 de fevereiro de 2021 30
Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00014/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 14:00 horas do dia 08 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
medicamentos diversos de A a Z, da Linha ABCFarma constantes na Tabela, mediante solicitação 
diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos quantitativos solicitados pelo Fundo Municipal 
de Saúde deste Município, na sua sede, conforme cronograma após a respectiva solicitação, con-
sumo previsto para o exercício de 2021. Atentar–se as INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES do 
ANEXO I. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 001/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (083) 991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://
sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho - PB, 18 de Fevereiro de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA 

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00015/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais elétricos e de iluminação, 
destinados a atender as necessidades das secretarias municipais, bem como o setor de iluminação 
pública deste Município, mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos 
locais determinados pelo Setor Competente. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/06; Decreto Municipal nº 00001/19; 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) 991765042 WHATSAPP. E-
-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho - PB, 18 de Fevereiro de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

SECRETARIA DE GOVERNO 
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00031/2020. OBJETO: Aquisição parcelada de materiais 
Médicos, Hospitalares, Fármacos e Odontológicos diversos, para atender as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde e seus demais Órgãos [vinculados], mediante requisição diária e/ou periódica, 
devendo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo Setor Competente deste município, consumo 
previsto para o exercício financeiro de 2021. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas 
para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer 
junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob 
pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores: AlmedAldenio Distribuidora de Medicamentos e Material Medico - Hospitalar Ltda - CNPJ 
22.889.282/0001-62. Amp Hospitalar Eireli - CNPJ 16.698.619/0001-51. Endomed Com e Rep de 
Medicamentos Ltda - CNPJ 70.104.344/0001-26. M & R Comercio Eireli - CNPJ 17.290.835/0001-26. 
Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira e Cia Ltda - CNPJ 33.613.876/0001-62. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP.

Sertãozinho - PB, 18 de Fevereiro de 2021
JOSENILDO FRANCISCO

Secretário(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 005/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº: 005/2021
O PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Salgadinho/PB, torna público que realizará no sítio 

eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 cujo OB-
JETO É: Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis Destinado ao atendimento 
das Diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Salgadinho-PB. INFORMAÇÕES: O edital está 
disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.salgadinho.pb.gov.br ou Mural 
de Licitações do TCE-PB. A sessão pública na forma eletrônica será aberta às 11:00hs (Horário 
de Brasília) do dia 03/03/2021. Esclarecimentos: Telefone: (083) 3424- 1014 ou através do e-mail: 
apoiosalgadinho2019@gmail.com, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira.

 Salgadinho-PB, 18 de fevereiro de 2021.
 José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 006/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº: 006/2021
O PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Salgadinho/PB, torna público que realizará no sítio 

eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 cujo OB-
JETO É: Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios Perecíveis (Frios e Derivados) Destinados a 
Diversas Secretarias da Prefeitura do Município de Salgadinho-PB. INFORMAÇÕES: O edital está 
disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.salgadinho.pb.gov.br ou Mural 
de Licitações do TCE-PB. A sessão pública na forma eletrônica será aberta às 14:00hs (Horário 
de Brasília) do dia 03/03/2021. Esclarecimentos: Telefone: (083) 3424- 1014 ou através do e-mail: 
apoiosalgadinho2019@gmail.com, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira.

 Salgadinho-PB, 18 de fevereiro de 2021.
 José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 007/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 007/2021

O PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Salgadinho/PB, torna público que realizará no sítio 
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 cujo 
OBJETO É: Aquisição Parcelada de Merenda Escolar Destinada ao Atendimento dos Alunos da 
Rede Pública de Ensino da Prefeitura Municipal de Salgadinho-PB. INFORMAÇÕES: O edital está 
disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.salgadinho.pb.gov.br ou Mural 
de Licitações do TCE-PB. A sessão pública na forma eletrônica será aberta às 15:00hs (Horário 
de Brasília) do dia 03/03/2021. Esclarecimentos: Telefone: (083) 3424- 1014 ou através do e-mail: 
apoiosalgadinho2019@gmail.com, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira.

 Salgadinho-PB, 18 de fevereiro de 2021.
José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 008/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 008/2021

O PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Salgadinho/PB, torna público que realizará no sítio 
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 cujo 
OBJETO É: Contratação de Empresa na Aquisição Parcelada de Material (Descartável, Higiene e 
Limpeza) destinado a atender as necessidades de Diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de 
Salgadinho-PB. INFORMAÇÕES: O edital está disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.
com.br, www.salgadinho.pb.gov.br ou Mural de Licitações do TCE-PB. A sessão pública na forma 
eletrônica será aberta às 16:00hs (Horário de Brasília) do dia 03/03/2021. Esclarecimentos: Telefone: 
(083) 3424- 1014 ou através do e-mail: apoiosalgadinho2019@gmail.com, no horário das 08h:00 
às 12h:00 de segunda a sexta feira.

 Salgadinho-PB, 18 de fevereiro de 2021.
 José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial

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

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00001/2021
A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 19 de Feve-

reiro de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 00001/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 
DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE –PB. Justificativa: Razões de interesse público. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua José 
Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB. Telefone: (083) 996787922. E-mail: 
cplpmsjrp@gmail.com. 

São João Rio do Peixe - PB, 18 de Fevereiro de 2021
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

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

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 03 de Março 
de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa destinada ao fornecimento parcelado de combustíveis, 
óleos e lubrificantes para atender todas as secretarias e departamentos do município de São João 
do Rio do Peixe – PB, conforme especificações no termo de referência. Justificativa: Razões de 
interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB. Telefone: (083) 
996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. 

São João Rio do Peixe - PB, 18 de Fevereiro de 2021
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

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

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00001/2021, para o dia 24 
de Fevereiro de 2021 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua José Nogueira 
Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. 

São João Rio do Peixe - PB, 11 de Fevereiro de 2021
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

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

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00002/2021, para o dia 24 
de Fevereiro de 2021 às 09:15 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua José Nogueira 
Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. 

São João Rio do Peixe - PB, 18 de Fevereiro de 2021
THAMYSE MARTINS SOARES - Pregoeira Oficial

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

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00003/2021, para o dia 24 
de Fevereiro de 2021 às 10:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua José Nogueira 
Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. 

São João Rio do Peixe - PB, 18 de Fevereiro de 2021
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:30 horas do dia 04 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços de locação de 
equipamentos (concentradores de oxigenoterapia) para atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 007/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.solanea.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 18 de Fevereiro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00016/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:30 horas do dia 04 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Materiais e EPIs para as 
escolas municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 18 de Fevereiro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00017/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 11:00 horas do dia  04 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de suplementos 
(leite), para atendimento às demandas judiciais deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacoasolanea@yahoo.com

Solânea - PB, 18 de Fevereiro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00019/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 15:00 horas do dia 04 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Contratação de veículos para 
prestação de serviços de transportes diversos, destinados as Secretarias deste Município, durante 
o exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento 2020. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:000 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 18 de Fevereiro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00018/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 13:30 horas do dia 04 de Março  de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa para 
a prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalar, 
odontológico e de fisioterapia deste Município.Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3363-1285. Email: 
licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 18 de Fevereiro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2021, que objetiva: Contratação de 
veículos para prestação de serviços de transporte das equipes de Saúde deste Município, durante 
o exercício de 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALCEU 
RANNILY ROCHA E VIANA 04533945406 - R$ 25.200,00; ALTEMIR CESAR DA SILVA - R$ 
25.200,00; ARMANDO MATIAS DOS ANJOS 03510810465 - R$ 25.200,00; EVALDO DOS SANTOS 
LIMA 91716667453 - R$ 25.200,00; SUERLANDO BATISTA VIEIRA 00094496471 - R$ 33.588,00.

Solânea - PB, 18 de Fevereiro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de veículos para prestação de serviços de transporte das equipes de 

Saúde deste Município, durante o exercício de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00006/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 06:00 – SECRETARIA 
DE SAÚDE – 10.301.2008.2039/10.302.2009.2044/10.302.2010.2046 – ELEMENTO DE DESPE-
SA – 3.3.90.39.99 –/OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 18/02/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00034/2021 - 18.02.21 - 
ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA 04533945406 - R$ 25.200,00; CT Nº 00035/2021 - 18.02.21 
- ALTEMIR CESAR DA SILVA - R$ 25.200,00; CT Nº 00036/2021 - 18.02.21 - ARMANDO MATIAS 
DOS ANJOS 03510810465 - R$ 25.200,00; CT Nº 00037/2021 - 18.02.21 - EVALDO DOS SANTOS 
LIMA 91716667453 - R$ 25.200,00; CT Nº 00038/2021 - 18.02.21 - SUERLANDO BATISTA VIEIRA 
00094496471 - R$ 33.588,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00009/2021  
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, 
às 09h00min, dia 03 de Março de 2021. Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais hidráulicos, 
de construção e inseticidas, para atender as necessidades das Secretarias de Obras e Urbanismo e 
Agricultura de São José de Piranhas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
Legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 008/2009. Os interessados poderão retirar 
o edital e Anexos naSala da CPL, sede da Prefeitura Municipal,Rua Inácio Lira, 363, Centro - São 
José de Piranhas-PB, das 07:00 às 13:00h, dias úteis, e/ou ainda pelos meios virtuais disponíveis: 
E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 18 de Fevereiro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, por meio do site http://bnc.org.br/sistema/, licita-
ção modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL 
PERMANENTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE. Abertura da sessão publica: 09:00 horas do dia 
10 de Março de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Refe-
rência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33781029/91765042 W. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://
www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; http://bnc.org.br/sistema/; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 11 de Fevereiro de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Pra-

ça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, por meio do site http://bnc.org.br/sistema/, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 
Abertura da sessão publica: 09:00 horas do dia 11 de Março de 2021. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e ainda, especialmente, a Lei Fe-
deral nº 13.979/20, alterada. Informações: das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33781029/91765042 W. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 
Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; http://bnc.org.br/sistema/; podendo ser 
solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 11 de Fevereiro de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº.2021.030/2021

TOMADA DE PREÇOS 
nº 004/2021

Objetivo: Contratação dos Serviços de obras Especializadas para CONSTRUÇÃO DE CAMPO 
DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA/PB, conforme termo de referência Anexo I 
do edital. lei 8666/93.

Reunião: 11 de março de 2021 as 08:30hs
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal 

de VISTA SERRANA, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Es-
tado Da Paraíba. de 07:00 as 12:00, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br.

Vista Serrana - PB,18 de fevereiro de 2021.
Tamires Pinheiro Xavier
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nª.2021.034/2021

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2021
OBJETIVO: Locação de veículos tipo utilitário e Passeios destinados às atividades das Secretarias 

do Município de Vista Serrana/PB, conforme especificações do edital e seus anexos.
A reunião será no dia 05 de março de 2021 ás 15:30hs,
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal 

de VISTA SERRANA, localizada a Rua João Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Es-
tado Da Paraíba. de 07:00 as 12:00, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br.

Vista Serrana-PB, 18 de fevereiro de 2021.
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial /PMVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nª.2021.032/2021

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para Aquisição de forma  parcelada de material de limpeza, higiene e saneantes destinado às ativi-
dades das secretarias do município de Vista Serrana/PB conforme termo de referência em anexo.

A reunião será no dia 11 de março de 2021, ás 09:30hs 
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal 

de VISTA SERRANA, localizada a Rua João Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Es-
tado Da Paraíba. de 07:00 as 12:00, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br.

Vista Serrana, PB, 18 de fevereiro de 2021
TAMIRES PINHEIRO XAVIER
PREGOEIRA OFICIAL/MVS

PREFEITURA MUNCIPAL DE VISTA SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nª.2021.040/2021
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 008/2021
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta licitação 

para Aquisição parcelada de Pneus de primeira linha e acessórios destinados a frota de veículos 
do município de Vista Serrana/PB conforme termo de referência anexo I do edital,

A reunião será as 11:00hs do dia 11 de março de 2021,
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal 

de VISTA SERRANA, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Es-
tado Da Paraíba. de 07:00 as 12:00, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br.

Vista Serrana-PB, 18 de fevereiro de 2021.
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial/PMVS

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2020
PROCESSO Nº 19.000.009489.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CIRURGIA, destinado ao COMPLEXO DE PEDIATRIA 
ARLINDA MARQUES - CPAM, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 04/03/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic03@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 21-00188-5
João Pessoa, 18 de fevereiro 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 222/2020
PROCESSO Nº 19.000.029291.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
EXCEPCIONAIS,destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES/CEDMEX,conforme 
edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 04/03/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica,para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre oEdital,poderão ser obtidaspelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.bre pelo e-mail: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br.A 
Gerência de Licitação é localizada naAv. 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 CGEnº21-00192-5
João Pessoa, 18 de fevereiro 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 216/2020
PROCESSO Nº 19.000.029717.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
EXCEPCIONAIS, destinado a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/CEDMEX, conforme 
edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 05/03/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@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 21-00182-6
João Pessoa, 18 de fevereiro 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 008/2021
PROCESSO Nº 19.000.010096.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃO E BOLO, destinado 
a HPMGER, CSJM, HMDJMP E HEETSHL, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 08/03/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@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 21-00181-7
João Pessoa, 18 de fevereiro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE RECONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 128/2020

REGISTRO Nº 20-01800-8
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA METÁLICA NA ESMA, EM JOÃO 

PESSOA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 10 de março de 
2021 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 18 de fevereiro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  012/2020
PARA REGITRO DE PREÇOS

PROCESSO N° 10.363/2019, 12.199/2019,006.555/2019, 03.358/2020
REGISTRO NA CGE Nº 21-00165-2

DATA : 03/03/2021
HORÁRIO: 10:00 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 03 de março de 2021, a partir das 10:00 horas, para AQUISI-
ÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AUDITÓRIO E ITENS AFINS, NAS QUANTIDADES 
E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB. CONFORME ESPECI-
FICAÇÃO 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, 17 de fevereiro de 2021.

ERICK AFONSO DE MOURA
Pregoeiro
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