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Estado anuncia medidas 
para socorrer empresas
Entre as ações, insenção do ICMS de março a maio; iniciativa soma R$ 68,5 mi e beneficia 93% das empresas paraibanas. Página 17

4 Parceria entre estado e Uber assegura 
transporte gratuito, na capital e mais quatro 
cidades, para quem for se vacinar. Página 5

Os remédios para enfrentar o coronavírus

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

247.312

12.051.619

123.516.699

5.272

295.685

2.719.703
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS
Cuide de si e
       do próximo

USE ÁLCOOL
EM GEL 70%

MANTENHA O
DISTANCIAMENTO

USE MÁSCARA

Mais comum Câncer de mama lidera casos da 
doença no mundo e já representa 11,7% do total. Página 16

Pequenos negócios geraram 
2,5 mil empregos no estado
Comércio e serviço concentram o maior número de carteiras 
assinadas, aponta levantamento do Sebrae-PB. Página 18

Foto: Klaus Nielsen/Pexels
Foto: Marcus Antonius

Objetivo do ‘Monitora Jampa’ é auxiliar condutores de veículos a encontrar rotas alternativas e fugir do 
congestionamento; ferramenta digital já conta com mais de três mil usuários cadastrados gratuitamente. Página 8

Aplicativo lançado pela Semob-JP 
monitora trânsito em tempo real

4 Aos 67 anos, governador João Azevêdo 
entra na fila para tomar a primeira 
dose da CoronaVac. Página 3

4 Prefeitura de João Pessoa inicia, hoje, 
vacinação para pessoas a partir de 64 anos; 
confira os postos de vacinação. Página 6

4 Cerca de 92% dos municípios paraibanos 
estão na bandeira laranja; 7% na vermelha 
e nenhum na verde. Página 4

4 Butantan libera mais um milhão de 
doses da vacina contra o coronavírus 
para uso em todo o país. Página 15

4 Percentual de pessoas vacinadas contra 
a covid-19 na Paraíba é o segundo 
maior da região Nordeste. Página 5

A enfermeira Keila Campos aplica vacina no governador João Azevêdo em João Pessoa

Foto: Francisco França/Secom-PB

 

Copa NE: Treze se mantém no 
G4, mas Belo vai se afastando
Em Maceió, Botafogo saiu na frente do placar, mas levou 
de virada do CRB e segue mal no campeonato. Página 21

Colunas
Antônio Pankararé navegava com precisão 

nas veredas do Raso, todas iguais umas às outras. 
GPS não chega lá, pois não há torres de 

retransmissão.  Página 2
Sitônio Pinto

Não será na escola que seu filho vai descobrir 
como gerir seu dinheiro, será a partir da iniciativa dos 
pais, daqueles que podem dar a mesada, que ele vai 

começar ter noção de gestão sobre ele.  Página 17
Flávio Uchôa

Esportes

Autores destacam 
produção literária de 
Wellington Pereira
Mais uma vítima da covid-19, escritor, 
professor e pesquisador tinha uma vasta 
produção acadêmica e um olhar apurado 
para os problemas sociais.  Página 9

Durante pandemia, 
estudante assiste 
aula em cemitério
Mãe trabalha no local e leva a filha, 
todos os dias, para que a aluna 
consiga estudar utilizando a internet 
gratuita do local. Página 24

Foto: Antônio David/Arquivo A União
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savio_fel@hotmail.com
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O Brasil não registrou mortes por covid-19, nem casos no-
vos de contaminação por coronavírus, na última semana. A ine-
xistência de números negativos, nas estatísticas relacionadas 
à pandemia, é uma consequência da adesão em massa do povo 
brasileiro aos protocolos de proteção sanitária. A obediência ao 
distanciamento social, ao uso de máscaras e à higienização cor-
poral colocou o Brasil entre as nações menos prejudicadas pelo 
surto.

O parágrafo acima bem que poderia ter sido a abertura de 
uma reportagem, publicada, por exemplo, neste ou em outro 
jornal brasileiro, neste ou no ano passado. No corpo do texto, o 
redator ressaltaria o papel de liderança exercido pelo Governo 
Federal, que, de comum acordo com governadores, prefeitos, 
parlamentares e representantes de movimentos sociais orga-
nizados, traçou a exitosa estratégia de combate ao coronaví-
rus, no país.

O Brasil seria outro, certamente, bem melhor que o de hoje, 
caso o primeiro parágrafo deste editorial fosse baseado em 
fatos reais, e não uma ficção. Certamente, não estaria cami-
nhando para 300 mil mortes, nem correria o risco de colapso 
nos sistemas públicos e particulares de saúde. A economia não 
estaria tão combalida, não haveria tantos desempregados e 
crianças, jovens e adultos não estariam psicologicamente tão 
perturbados.

Com a união de seus representantes na esfera político-admi-
nistrativa, o Brasil, decerto, teria organizado um método de ensi-
no à distância capaz de compensar a ausência física de professores 
e alunos das salas de aula. Uma pedagogia apropriada para uma 
situação de emergência, alicerçada no que há de mais moderno, em 
termos de tecnologia digital, teria mantido a educação brasileira 
em um nível elevado, apesar do isolamento social.

Medidas como auxílio emergencial, em valor compatível com 
as necessidades das pessoas vulneráveis, além da distribuição de 
cestas básicas e medicamentos, teriam atenuado os impactos da 
pandemia. A solidariedade das pessoas, através da repartição de 
bens e serviços, teria sido outro fator de importância fundamen-
tal, para o bem-estar físico e psicológico da população. Por infeli-
cidade, a realidade do país, hoje, é muito diferente.

Muito diferente Vai passar... 
“Hoje você é quem manda, falou, tá 

falado, não tem discussão. A minha gen-
te hoje anda falando de lado, olhando pro 
chão (...) Apesar de você, amanhã há de 
ser outro dia”. (1978)

O autor desses versos fez da sua mú-
sica um instrumento de resistência ao 
Regime Militar instalado no país a partir 
de 1964. Tempos difíceis em que a liber-
dade de expressão era punida com a pri-
são ou a expatriação daqueles que ousa-
vam se insurgir contra o sistema vigente.

“O que será que será, que andam 
suspirando pelas alcovas, que andam 
sussurrando em versos e trovas, que an-
dam combinando no breu das tocas, que 
anda na cabeça anda nas bo-
cas (...)” dizia o compositor 
Chico Buarque de Holanda, 
denunciando aquela situa-
ção de anormalidade consti-
tucional, na qual os direitos 
do cidadão eram desrespei-
tados e muitos torturados 
e jogados nas prisões por 
motivos ideológicos, sem di-
reito de defesa e sem culpa 
formada.

As desigualdades e in-
justiças sociais também motivavam as 
suas canções. Numa delas, ressaltava 
o cotidiano dos operários da constru-
ção civil:

- “Subiu a construção como se fosse 
máquina, ergueu no patamar quatro pa-
redes sólidas, tijolo por tijolo num dese-
nho lógico, seus olhos embotados de ci-
mento e lágrima(...) E flutuou no ar como 
se fosse um pássaro, e se acabou no chão 
feito um pacote flácido, agonizou no meio 
do passeio público, morreu na contramão 
atrapalhando o tráfego”, alertando para 
o drama dos sem esperança.

Recentemente, quando esperava na 
fila pela sua vez de ser vacinado, quase o 
agrediram fisicamente por conta do seus 

posicionamentos políticos considerados 
“de esquerda”. “Você é um merda”, dis-
parou um dos seus inquisidores. Chico 
Buarque de Holanda não revidou a agres-
são. Ele sabe que não é um merda. É, sim, 
um dos maiores compositores brasilei-
ros de todos os tempos e um homem que, 
como qualquer outro, tem direito ao livre 
pensar que merece respeito; que lutou 
pela liberdade de expressão a todos os 
brasileiros, inclusive daqueles que o des-
trataram naquela ocasião.

Neste domingo, o presidente Jair 
Bolsonaro comemorou o seu aniversá-
rio. Quando se pensava que ele apro-
veitaria a data e a manifestação pública 

para pronunciar um discur-
so de chamamento à Nação; 
para lamentar os quase 300 
mil mortos pela pandemia; 
de prestar solidariedade as 
famílias; e anunciar medidas 
e prazos mais animadores 
para a vacinação em massa 
da população, o aniversarian-
te surgiu fazendo ameaças, 
insuflando a multidão, insi-
nuando a participação das 
Forças Armadas, alertando 

que estariam “esticando a corda”. 
O Brasil precisa se livrar desse ma-

niqueísmo que dividiu o país entre di-
reita e esquerda, que vem provocando 
a discórdia, disseminando o ódio, a in-
tolerância e a violência. De nada adianta 
esse radicalismo nefasto. Nada de mitos, 
nada de Salvadores da Pátria, e muito 
menos de idolatria a lideres de barro, 
que já cumpriram o seu papel e foram 
condenados pela Justiça.

O que se espera é que, depois de tan-
to sofrimento e desilusão, surja alguém 
munido da lanterna dos afogados, que 
possa trazer luz, esperança e indicar os 
caminhos, recolhendo os sobreviventes 
do naufrágio.

Do Raso à Formosa 
Esqueci-me de marcar a quilometra-

gem que iria rodar no Raso da Catarina, nas 
caatingas da Bahia. Dormi lá quatro noites, 
nos idos de 1995; quer dizer, passei quatro 
dias e meio, na companhia do fotógrafo An-
tônio Augusto Fontes (o Zorba), sua esposa 
e flautista Alba Maria, e do pankararé Antô-
nio, nosso guia. O Raso é quase um deserto: 
faltam-lhe dois milímetros. Deserto é o lu-
gar onde chove menos que 240 mm por ano; 
no Raso chove 242 mm. Empata com o cariri 
de Cabaceiras, na Paraíba. São os dois polos 
secos do Brasil.

Se você estiver a fim de entrar no Raso, 
vá num veículo 4x4. Em mais de um carro, 
pois não se deve ficar quebrado ou atolado 
naqueles areais. Simplesmente se pode mor-
rer de sede ou de fome no deserto brasileiro. 
Ele é entrecortado por várias veredas aber-
tas pela Petrobras (antes do escândalo). 
Você pode ir e vir para lá e para cá, depois 
de pedir licença à Funai, pois vai entrar em 
território índio – o país dos Pankararés. 

Leve muita água, combustível, comida, 
barracas para dormir, bússola, mapas, soros 
antiofídicos. Não é exagero: uma coral na 
direção de meus pés. Ainda bem que havia 
um pau por perto. Devia ser verdadeira, pois 
as cobras sem peçonha fogem das pessoas. 
Não me lembrei de olhar o papo para ver se 
os anéis coloridos envolviam a barriga, ou se 
a cobra era canindé, da barriga branca. Há 
muitos animais canindés, do papo branco: 
bodes, jumentos, cachorros, corais, tuba-
rões. Porque, não sei. As corais verdadeiras, 
isto é, peçonhentas, têm a barriga aneladas 
feito o dorso. 

Picada de coral tem tudo para ser fa-
tal: a peçonha é medonha, e o antídoto tem 
de ser específico. Não adianta aplicar o po-
livalente: o soro da cascavel ou da jararaca, 
ou surucucu, não vogam; tem de ser o da 
víbora colorida, bela, mortal. Um menino 
foi beber água na mangueira do jardim e 
engoliu uma pequena coral. Ele mesmo não 

sabia que havia engolido a víbora, só sentia 
as dores no estômago. Os médicos abriram 
sua barriga para ver o que era: a coral esta-
va lá, mas foi tarde.

Antônio Pankararé navegava com 
precisão nas veredas do Raso, todas iguais 
umas às outras. GPS não chega lá, pois não 
há torres de retransmissão. Não sei se Antô-
nio está vivo. Se não estiver, leve outro. Ele 
era, ou é, filho do pajé, nascido e criado no 
Raso. Bom cozinheiro. Além de pedir licença 
à Funai, quando chegar apresente-se ao ca-
cique, que é quem manda no pedaço, e peça 
a ele autorização para ficar. Somos invaso-
res, como foram nossos ancestrais. 

Os índios são hospitaleiros. Tive notícia 
de que foram abertos poços e que a água, 
hoje, é farta e limpa. Mas faça de conta que 
não há água; leve-a, em quantidade que dê 
para entrar e sair. Pode haver um imprevis-
to, uma pane, um atoleiro, e a sede é fatal 
como as corais. Leve dois estepes. E cordas 
fortes para rebocar um carro atolado. Ro-
dei pra lá e pra cá e não atolei, mas usei a 
tração. Se ficar na areia, diminua a pressão 
dos pneus até eles fazerem bochecha. Leve 
uma bomba elétrica, daquelas que se ligam 
no isqueiro do carro. E não vá num carro só: 
bastam dois, mas três é melhor.

Antes de ir, você pode praticar um pou-
co nos areais de Praia Formosa. As dunas 
estão ameaçando a rua à beira-mar. O ven-
to sopra areia nos terraços das casas, por 
debaixo das portas, nas frestas das janelas, 
por entre as telhas, nas camas, nas pane-
las. E na rua da frente. Todo dia atola carro. 
Todo dia; e de noite é pior, pois é mais difícil 
aparecer quem ajude a sair da areia. O poder 
público deveria mandar um trator devolver 
o excesso de areia à praia, mas é difícil ver o 
poder público. A eleição passou.

P. S.: Não atolei no Raso, mas fiquei nas 
areias de Formosa, em frente à casa 620. Só 
saí porque os da casa e os vizinhos ajuda-
ram. Os jovens gostam, é uma farra.

 As desigualdades 
e injustiças sociais 
motivavam as suas 

canções. Numa delas, 
ressaltava o cotidiano 

dos operários   

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador
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João Azevêdo foi vacinado em igreja no Bessa, na qual o Arcebispo Dom Manoel Delson também foi imunizado
O governador João Aze-

vêdo compareceu, ontem, 
ao Santuário Mãe Rainha, 
em João Pessoa, para rece-
ber a primeira dose da va-
cina CoronaVac. A imuniza-
ção do público alvo entre 65 
e 69 anos foi iniciada nesta 
segunda-feira na capital pa-
raibana, após a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) 
realizar a distribuição das 
91.150 doses enviadas à Pa-

raíba durante o último fim 
de semana. 

Com 67 anos, o chefe do 
Executivo estadual destacou 
a representatividade do mo-
mento e a importância da 
vacinação. “É uma alegria 
muito grande estar aqui e 
ser vacinado. E o meu sonho 
e expectativa é de que todos 
os paraibanos sejam vacina-
dos o mais rápido possível”, 
comentou.

Ele também ressaltou 
o esforço para que mais 
imunizantes cheguem à 
população. “Nós estamos 
lutando para que mais vaci-
nas cheguem para que mais 
pessoas sejam imunizadas. 
Esse é um momento impor-
tante, mas não paramos por 
aqui. Estamos no meio des-
sa guerra e a vacina é a única 
arma que temos contra essa 
doença terrível”, concluiu. 

Até o momento, a 
Paraíba já distribuiu 
579.108 doses das vacinas 
contra a covid-19 para to-
dos os municípios parai-
banos, de acordo com o 
critério estabelecido pelo 
Ministério da Saúde.

Também no Santuário 
Mãe Rainha, o Arcebispo da 
Paraíba, Dom Manoel Del-
son, que tem 66 anos, rece-
beu a primeira dose da va-

cina contra o coronavírus. O 
líder religioso esperou por 
uma hora na fila de carros 
e destacou a importância de 
que todos mantenham o dis-
tanciamento social depois 
de vacinados. “É importante 
a gente lembrar que com a 
primeira dose não estamos 
imunizados, mas é o primei-
ro passo. É preciso manter 
os cuidados, uso de másca-
ra, higienização constante 

das mãos e o distanciamen-
to social. O vírus ainda está 
matando muita gente e não 
podemos nos descuidar. É 
cuidar de si e do irmão.”, 
lembrou o arcebispo.

Dom Delson torce para 
que a vacina chegue logo a 
todas as pessoas e que pos-
samos superar, de uma vez, 
esta pandemia. “Quando 
chegar a sua vez, não hesite: 
vacine-se!”, arrematou.

Governador recebe 1a dose da 
vacina contra o coronavírus

Futuro presidente do MDB da 
Paraíba – ele assumirá o car-
go no dia 9 de abril –, o sena-
dor Veneziano Vital do Rêgo 
confirma que, nesta semana, 
quando retornar à Paraíba, se 
reunirá com Nilvan Ferreira, 
que foi candidato do partido 
a prefeito de João Pessoa. Na 
pauta, está a decisão sobre a 
permanência ou não do ra-
dialista na sigla. 

Nesta semaNa 
Cícero Lucena admite abrir 
novos leitos de UTI até no 
Paço Municipal, se neces-
sário for. Ele afirmou que 
essa possibilidade foi cogi-
tada, mas surgiram outras 
alternativas, entre as quais 
abrir leitos em municípios 
da Região Metropolitana 
de João Pessoa ou em hos-
pitais da capital que este-
jam fechados.   

O governador João Azevêdo in-
forma que o Hospital de Trauma 
de João Pessoa receberá mais lei-
tos para pacientes em tratamento 
contra a covid-19. “Estamos re-
movendo a parte administrativa 
do hospital para abrir novos leitos 
de UTIs. É uma guerra, mas que-
ro dizer que está perto da gente 
vencer essa guerra”.  

Novos leitos (1) 

“Corram para apliCar vaCiNas”, apela goverNador 

 a prefeitos que atiNgiram meNos de 50% da meta  

Novos leitos (2) 

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (Progressistas), deu uma declaração à imprensa que se conec-
ta com uma fala do governador João Azevêdo (Cidadania). “Vacina é para ser aplicada, não para ficar 
na geladeira”, disse o gestor municipal, referindo-se à decisão do Ministério da Saúde, que liberou as 
vacinas reservadas à segunda dose do imunizante para serem aplicadas em mais pessoas como 

primeira dose, recomendação que será seguida na capital. A conexão com 
um apelo feito pelo governador, ao qual fiz referência, está justamente no 
fato de que algumas prefeituras sequer vacinaram a população, mesmo tendo 
recebido doses suficientes para a primeira dose em grupos prioritários. Ou 
seja, ao contrário de João Pessoa, estão mantendo as vacinas na geladeira. 
“Temos municípios que aplicaram menos 50% das vacinas que receberam. En-
tão, faço um apelo para que os prefeitos apliquem as vacinas para que possa-
mos avançar nisso, corram para usar as vacinas”, disse João Azevêdo. Cícero 
Lucena garantiu que, mesmo com o uso daquelas vacinas, não haverá risco 
de faltar o imunizante para quem ainda aguarda a segunda dose, devido ao 
mapeamento das datas específicas feito pela Secretaria Municipal de Saúde.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Governador de São Paulo, João Dória ex-
pressou preocupação – que é de muitos – 
quanto à demora na nomeação do novo mi-
nistro da Saúde, Marcelo Queiroga: “Temos 
dois ministros e, na verdade, não temos ne-
nhum. O que entra não está autorizado a 
agir como ministro. O outro que sai já não 
está com disposição de comandar”. A nome-
ação, porém, deverá ocorrer hoje.

 “temos dois miNistros e, Na 
verdade, Não temos NeNhum” 

“tem CoNotação polítiCa” 

“repetição eNfadoNha” 

O prefeito Bruno Cunha Lima (PSD) insi-
nuou que estaria havendo uma distribuição 
desigual de vacinas entre Campina Grande 
e João Pessoa. Provocado a falar sobre o 
assunto, o prefeito Cícero Lucena rechaçou: 
“Parece que isso tem conotação política”, 
disse. Os critérios para entrega de vacinas 
são definidos pelo Ministério da Saúde.   

Veneziano classificou as insinuações de Bruno Cunha 
Lima de “levianas”. Para ele, o prefeito de Campina 
Grande tenta criar um fato para angariar dividendos 
políticos. Numa emissora de rádio, o senador afir-
mou que a intenção dele seria resgatar uma narrati-
va antiga, de que o governo é contra Campina. “Re-
petição enfadonha e extremamente estéril”.   
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Aos 67 anos, chefe do Executivo estadual esteve no Santuário Mãe Rainha, onde fez cadastro e, em seguida, recebeu a vacina. “Meu sonho e expectativa é de que todos os paraibanos sejam vacinados o mais rápido possível”, destacou o gestor

SEDH

Parceria com Canal Futura forma técnicos dos Creas
O Governo do Estado, por 

meio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano 
(Sedh) em parceria com o Ca-
nal Futura, realiza até o dia 25, 
a formação on-line de técnicos 
dos 26 Centros de Referência 
Especializado de Assistência 

Social (Creas) da Paraíba.   
Segundo a gerente Ope-

racional de Média Comple-
xidade, Andrezza Ribeiro 
Gomes, a formação integra o 
Projeto denominado Crescer 
sem Violência, que trabalha a 
temática de enfrentamento à 

violência sexual contra crian-
ças e adolescentes. Cujo  ob-
jetivo é subsidiar o trabalho 
técnico dos profissionais nos 
atendimentos e/ou acompa-
nhamentos do serviço, além 
de ser um multiplicador da 
temática em seus territórios.

“Também participará da 
formação, a equipe técnica da 
Gerência Operacional de Mé-
dia Complexidade da Sedh e 
que, posteriormente, a referi-
da formação pretende alcan-
çar os Creas municipais nas 
próximas turmas”, lembra.

A formação será minis-
trada pela psicóloga, mestre 
em Educação pela Universi-
dade Lusófona de Humani-
dades e Tecnologias de Lis-
boa, e consultora do Canal 
Futura, Ana Amélia Melo. E 
pelo educador, especialista 

em Educação e Desigualda-
des pela Universidade Fede-
ral da Bahia (UFBA); mestre 
em Educação de Jovens e 
Adultos pela Universidade 
do Estado da Bahia (UNEB) 
e Consultor do Canal Futura, 
Roberto Sousa.

Foto: Secom/PB
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Segundo o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 97 pacientes foram internados no Estado nas últimas 24 horas

Com novos 930 casos 
de contaminação e 29 óbitos 
por covid-19, a Paraíba tem 
247.312 casos confirmados da 
doença, sendo 5.272 óbitos e 
176.557 pacientes considera-
dos recuperados. De acordo 
com a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), entre os ca-
sos confirmados ontem, 35 
pessoas (3,77%) são casos de 
pacientes já hospitalizados e 
895 (96,23%) são casos leves, 
os pacientes se recuperam em 
suas residências. No entanto, 
segundo o Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar, 97 pa-
cientes foram internados nas 
últimas 24 horas, somando 4 
novas internações a cada hora.

Com a alta de internações, 
a ocupação total de leitos de 
UTI (adulto, pediátrico e obs-
tétrico) em todo o estado é 
de 83%, já nas enfermarias o 

número é de 77%. A Região 
Metropolitana de João Pessoa, 
tem ocupação de 93% em UTI e 
75% em enfermarias. Em Cam-
pina Grande estão ocupados 
73% dos leitos de UTI e 75% 
das enfermarias, ambos adulto. 
Já no Sertão são 95% dos leitos 
de UTI para adultos e 79% em 
enfermarias.

Entre os falecimentos, 19 
dos 29 ocorreram nas últimas 
24 horas, entre o domingo e a 
segunda-feira, e são datados 
entre os dias 19 e 22 de março 
de 2021. Cinco mortes aconte-
ceram em hospitais privados, 
um em residência e os demais 
em hospitais públicos. 

As vítimas são 18 homens 
e 11 mulheres com faixa etária 
de 37 a 95 anos, cinco deles não 
possuíam comorbidades. Os 
demais apresentaram diabetes 
e hipertensão com maior fre-
quência. Com 211 cidades pa-
raibanas que já registram mor-
tes, os óbitos no boletim diário 

de ontem são de residentes em 
João Pessoa (13), Bayeux e Be-
lém (2 cada), Boqueirão, Brejo 
do Cruz, Cabedelo, Campina 
Grande, Casserengue, Cuité, Ita-
baiana, Mulungu, Poço Dantas, 
Pombal, Salgado de São Félix 
e Santa Rita (com uma morte 
ocorrida em cada cidade). 

Cerca de cinco municípios 
concentram 469 novos casos, 
o que corresponde a 50,43% 
dos casos registrados no bo-
letim de ontem. São eles: João 
Pessoa, com 273 novos casos, 
totalizando 66.617; Campina 
Grande teve um acréscimo de 
94 novos casos, chegando a 
22.663; Cajazeiras confirmou 
39 novos casos e possui 5.583 
casos acumulados; Santa Rita 
aparece em seguida com 34 
casos, totalizando 6.109; Ita-
baiana fecha a lista com novos 
29 casos, totalizando 2.002. 

Foi registrado no sistema 
de informação do Ministério 
da Saúde e da SES, a aplica-

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

Paraíba tem 4 internações 
por covid-19 a cada hora

Estado tem a maior participação percentual da bandeira vermelha em 21 avaliações
A Secretaria Estadual de Saú-

de (SES) divulgou, no sábado (20), 
a 20a avaliação do Plano Novo 
Normal Paraíba (PNNPB), que 
passa a vigorar nos 223 municí-
pios paraibanos desde ontem. A 
análise aponta que 7% (15) dos 
municípios paraibanos estão em 
bandeira vermelha, a maior par-
ticipação percentual desta classi-
ficação em todas as avaliações. 
92% (205) municípios figuram em 
bandeira laranja; apenas 3 muni-
cípios da Paraíba encontram-se na 
bandeira amarela e nenhum em 
bandeira verde.  

A avaliação apresenta 1% dos 
municípios da Paraíba em bandei-
ra amarela, o que configura uma 
redução expressiva em relação à 
19a avaliação, que detinha a me-
nor participação desta bandeira 
desde o início dos ciclos avaliativos 
do PNNPB, em junho de 2020. Ao 
todo, três municípios tiveram tran-
sição da bandeira amarela para 
a bandeira laranja e outros dois 
transitaram da bandeira laranja 
para a bandeira amarela. A ban-
deira verde teve sua participação 
mantida em 0% dos municípios 
paraibanos, marca observada ape-

nas no 2o estudo do plano. 
A avaliação é realizada a cada 

15 dias e tem como base de indi-
cadores a quantidade de casos de 
covid-19, a mortalidade, o índice 
de adesão ao isolamento social e 
a ocupação de leitos hospitalares. 
A divisão por cores norteia as ati-
vidades que podem ser realizadas 
em determinado município, sendo 
verde a indicação de mobilidade 
livre e o vermelho de mobilidade 
impedida. As avaliações e orienta-
ções estão disponíveis em https://
paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/
coronavirus/novonormalpb 

De acordo com o secretário 
executivo de saúde do Estado, 
Daniel Beltrammi, a literatura 
científica internacional aponta 
que os reflexos da adoção de com-
portamentos de alto risco, como 
o abandono do uso de máscaras 
e a ocorrência de atividades com 
grandes aglomerações, majorita-
riamente entre a população das 
faixas etárias de 19 a 59 anos afe-
tam os indicadores utilizados pelo 
Plano Novo Normal no prazo de 
uma semana. “Os esforços para 
que se contenham as evoluções 
da situação pandêmica para pior 

devem ser mantidos e dependem 
da decisão de cada uma das pes-
soas em seguir protegendo suas 
vidas por meio dos métodos e 
comportamentos reconhecida-
mente efetivos para conter a dis-
seminação do novo coronavírus”, 
enfatiza Beltrammi.

Na tentativa de frear a ca-
deia de transmissão do vírus, o 
Governo do Estado adotou medi-
das por meio do Decreto 41.086 
de 09/03/2021, que passou a 
vigorar entre os dias 11/03/2021 
e 26/03/2021. As iniciativas são 
dedicadas a atenuar os riscos 
oriundos da rápida deteriora-
ção do cenário epidemiológico 
da pandemia na Paraíba mos-
tram-se de extrema importância 
sanitária e social, posto que o 
crescimento rápido e expressivo 
do número de casos. 

Já são mais de 140 leitos ati-
vados nos últimos dias, que rece-
berão ainda maior reforço com a 
ativação de mais 147, nos próxi-
mos 15 dias, totalizando 287 leitos 
ativos para a covid-19. Entre estes 
287 novos leitos ativos estão 78 de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 
161 de enfermaria e 48 unidades 

de decisão clínica. “Apesar dos es-
forços, é preciso lembrar à popula-
ção de que nenhum leito hospitalar 
novo substitui em importância as 
medidas de proteção à vida. Os 
profissionais de saúde estão exaus-
tos, uma vez que atuam na linha 
de frente há mais de 12 meses”, 
reforça o secretário executivo.

 Dentro do esforço do estado 
para combater a disseminação 
do vírus, está a vacinação contra 
a covid-19. A Paraíba entra em 
uma nova fase ampliando o pú-
blico prioritário para idosos entre 
65 e 69 anos e ainda dispõe de 
72% das doses necessárias para 
vacinar os profissionais de saúde 
paraibanos, porém o secretário 
destaca que a vacinação não é 
um passe livre para circulação e 
descuido da prevenção. “Uma vez 
vacinada, a população deve con-
tinuar seguindo rigorosamente as 
recomendações quanto à proteção 
individual e coletiva, que evitarão a 
disseminação do novo coronavírus 
para as pessoas que ainda não 
foram vacinadas, uma vez que o 
vírus ainda pode ser transportado 
por pessoas que receberam o imu-
nizante”, finaliza Beltrammi.

A análise crítica desta 21a 
avaliação do Plano Novo Nor-
mal mantém e ratifica a reco-
mendação de máxima atenção 
dos gestores e autoridades sani-
tárias municipais no sentido de 
garantir o monitoramento efeti-
vo dos indivíduos com sintomas 
gripais relacionados à covid-19. 
Lembrando que em situação de 
convívio domiciliar, portadores 
assintomáticos ou sintomáticos 
leves infectados pelo novo coro-
navírus podem contaminar até 
5 outras pessoas, o que justifica 
este monitoramento próximo e 
ostensivo pelas equipes da Equi-
pe de Saúde da Família. 

Além da ampliação dos leitos 
e da vacinação, está em atividade 
ainda a “Operação Previna-se”, 
um esforço conjunto das forças 
de segurança pública, Procons e 
vigilâncias sanitárias, para que se 
possam ampliar as medidas de 
fiscalização e acompanhamento 
das medidas propostas pelo De-
creto, já sendo realizadas mais de 
150 ações em todo estado, com 
especial destaque para os muni-
cípios paraibanos em bandeiras 
laranjas e vermelhas.

A média móvel diária de 
mortes por covid-19 no Brasil 
bateu novo recorde ontem, se-
gundo dados do consórcio de veí-
culos de imprensa, chegando a 
2.298. O número representa uma 
média dos registros dos últimos 
sete dias e é o mais alto de toda a 
pandemia pelo 24º dia seguido. O 
país chegou ontem aos 295.685 
óbitos em decorrência da doença.

Os dados do consórcio for-
mado pelo Estadão, G1, O Globo, 
Extra, Folha e UOL são reunidos 
junto às secretarias estaduais 
de Saúde. Nas últimas 24 horas, 
o Brasil registrou 1.570 novas 
mortes pela doença, o que fez 

com que os óbitos dos últimos 
sete dias chegassem a 16.083, 
a maior marca para o período 
de uma semana desde o início 
da pandemia. O país tem hoje a 
maior marca de vítimas diárias 
pela covid-19 de todo o mundo. 
Os registros de ontem, apontam 
288 mortes no Rio Grande do 
Sul, 170 em Goiás e 125 na Bahia 
e em Mato Grosso. As cidades 
gaúchas estão vivenciando o 
aumento mais vertiginoso em 
mortes no país. Em São Paulo, 
foram 44 registros, o que pode 
representar um represamento 
de dados do fim de semana, po-
dendo refletir em um número 
mais alto hoje. As cidades pau-
listas vivem o pior momento da 
pandemia e, segundo o governo, 
a média de mortes cresceu 35% 

em uma semana. Quanto aos 
casos confirmados, o consórcio 
mostra 55.177 novos registros, 
totalizando 12.051.619. Segundo 
o Ministério da Saúde, o Brasil 
tem 10.507.995 pessoas recu-
peradas da doença e 1. 244.106 
seguem em acompanhamento 
médico. O Estadão mostrou que 
os recuperados sofrem com se-
quelas da doença e lutam para 
voltar ao trabalho.

Com a crise, governado-
res avaliam que o Ministério da 
Saúde está acéfalo em meio ao 
processo de troca no comando 
decidido pelo presidente Jair 
Bolsonaro. Anunciado há uma 
semana como novo ministro, o 
médico Marcelo Queiroga ain-
da não teve sua nomeação ofi-
cializada e, portanto, ainda não 

responde pela pasta. Enquanto 
isso, o general Eduardo Pazuello 
segue como ministro no papel, 
mas cumprindo uma espécie de 
“aviso prévio” no cargo.

Bolsonaro pediu ontem, 
que o foco dos ataques seja di-
recionado ao novo coronavírus, 
e não a seu governo. Ele repetiu 
que é contra a política de lockdo-
wn e apelou para que o vírus não 
seja alvo de “politização”.

Consórcio
O balanço de óbitos e casos 

é resultado da parceria entre os 
seis meios de comunicação que 
passaram a trabalhar, desde o 
dia 8 de junho, de forma colabo-
rativa para reunir as informações 
necessárias nos 26 estados e no 
Distrito Federal.

Média móvel no Brasil bate 24o recorde 
consecutivo e país passa dos 295 mil óbitos

Emilly Behnke
Daniel Weterman
Matheus de Souza
Agência Estado

Diante da pressão para 
o combate à pandemia da 
covid-19, o presidente Jair 
Bolsonaro pediu ontem, que 
o novo coronavírus seja o 
foco dos “ataques” e não o 
seu governo. O chefe do Exe-
cutivo reforçou ser contra 
uma política de lockdown e 
pediu para que a covid-19 
não seja politizada.

O apelo ocorre após 
pesquisas de opinião mos-
trarem queda na avaliação 
do governo quanto à atua-
ção durante a crise sanitária. 
“Vamos destruir o vírus, e 
não atacar o governo. Não 
pode essa questão continuar 

sendo politizada em nosso 
Brasil”, disse em evento do 
Palácio do Planalto ontem 
à tarde.

Com ironia, o presiden-
te chegou a dizer que ado-
taria a política de lockdown 
por 30 dias, caso esta de fato 
funcionasse. “Se ficar em 
lockdown 30 dias e acabar 
com o vírus eu topo, mas sa-
bemos que não vai acabar”, 
declarou. “Pesquisas sérias 
dos Estados Unidos mostram 
que a maior parte da popula-
ção contraiu o vírus em casa”, 
disse sem citar fontes.

Em seguida, o chefe do 
Executivo afirmou que só 
mudaria o seu discurso con-
tra políticas de isolamento 
e de restrição de circulação 
caso fosse convencido da efi-
cácia dessas ações.

Jair Bolsonaro: atacar 
o vírus, não o governo

ção de 331.981 doses. Até o 
momento, 259.585 pessoas 
foram vacinadas com a pri-
meira dose e 72.396 com a se-

gunda dose da vacina contra a 
covid-19. Um total de 579.108 
doses já foram distribuídas 
para as 223 cidades paraiba-

nas. Também foi registrada a 
realização de 717.116 testes 
para diagnóstico da doença 
em todo o estado.

Ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 83%; já nas enfermarias, o percentual é de 77%

Foto: Agência Brasil
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Paraíba
Mais vacinados
A campanha de vacinação contra a covid-19 em João 
Pessoa imuniza a partir de hoje idosos com 64 anos. Ontem 
foram abertos mais postos de imunização. Página 6 Fo
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Governador João Azevêdo destacou que planejamento e ação conjunta com os municípios estão permitindo o bom desempenho

PB é o 7o estado do país e 
2o do NE que mais vacinou
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Com planejamento e ação 
conjunta, a Paraíba foi confirma-
da com um dos melhores desem-
penhos no ranking de vacinação 
de primeira dose contra a co-
vid-19 em todo o país. De acordo 
com levantamento do consór-
cio de veículos de imprensa, o 
estado é o 2º do Nordeste e 7º 
do país com maior número de 
vacinas aplicadas em pessoas 
que se enquadram nos grupos 
prioritários a quem as vacinas 
foram destinadas de forma pri-
mária.

O balanço publicado neste 
domingo incada que a Paraíba 
aplicou 250.594 vacinas refe-
rentes à primeira dose, um mon-
tante que representa 6,2% em 
relação à população paraibana 
e 70.372, aproximadamente 
70.372 pessoas que já tomaram 
a segunda dose dos imunizantes. 
O balanço leva em consideração 
o recebimento de 488.580 doses 
de imunizantes, sem conside-
rar mais um lote recebido no 
sábado. 

O Amazonas lidera o 
ranking nacional com a aplica-
ção de 385.674 primeira dose 
(9,17% da população) e 114.522 
(2,72%) de segunda dose. O es-
tado recebeu um maior montan-
te desde o início da distribuição 
devido a situação de colapso no 
sistema de saúde. Com a maior 
aplicação, a pressão nos leitos 
de hospitais foi reduzida. Do 
Nordeste, o estado da Bahia li-
dera com 6,37% da população 
já atingida (950.501 vacinas 
de primeira dose aplicadas) e 
1,95% da população atingida 
com a segunda dose (291.253 
vacinas aplicadas).

Com a chegada de mais 
91.150 doses de vacinas, o por-
tal da transparência do Gover-
no do Estado informa o recebi-
mento de 579.130 doses, com 
distribuição de 442.118 doses 
para as 223 cidades do estado 

e a aplicação de 320.996 doses 
aplicadas até o fechamento da 
matéria nesta segunda-feira. 
Confirmando a evolução rápi-
da no processo de vacinação no 
estado que objetiva como meta 
imunizar mais de 1,3 milhão de 
paraibanos que configuram po-
pulação prioritária. 

Em entrevista ao programa 
semanal ‘Conversa com o gover-
nador’, João Azevêdo falou sobre 
a importância do planejamento 
a partir do Plano Nacional de 
Imunização (PNI). “O sistema de 
entrega de remessas por parte 
do Ministério da Saúde come-
çou a fluir melhor, temos uma 
programação semanal que está 
sendo cumprida e nos dá tran-
quilidade para avançar e ampliar 
o número de pessoas beneficia-
das. Nós estamos seguindo o 
Plano Nacional de Imunização 
fazendo com que as pessoas 
previstas no plano sejam atin-
gidas. Isso faz com que a gente 
tenha um avanço importante. 
A Paraíba é o sétimo estado do 
Brasil e segundo do Nordeste, 
muito próximo do primeiro, e 
que estamos avançando muito. 
Na Região Metropolitana de João 
Pessoa, a vacinação de idosos de 
65 anos ou mais e isso é muito 
importante”, destacou o chefe 
de estado. 

Ainda de acordo com o 
governador, a agilidade possi-
bilita que os demais grupos se-
jam atingidos de maneira mais 
célere. “Quando chegarmos ao 
grupo de idosos com 60 anos ou 
mais, entraremos nas categorias 
de pessoas com comorbidades, 
professores, profissionais de se-
gurança. O que precisamos en-
tender, e é o apelo que faço aos 
prefeitos: se você tem vacina em 
estoque utilizem. Vejam as que 
precisam ser dadas às pessoas 
que precisam de segunda dose, 
mas comecem a aplicar mais 
doses. Temos que vacinar para 
avançar, só a vacina pode fazer 
uma diferença extraordinária”, 
afirmou o governador. 

JP é segunda 
capital mais 
adiantada

Desde o início do ano, 
a Prefeitura de João Pessoa 
vem trabalhando focada na 
vacinação em massa de sua 
população contra a covid-19. 
Com objetivo de cuidar das 
pessoas, aos poucos a gestão 
do prefeito Cícero Lucena 
vem colhendo os frutos. Com 
o início da imunização de 
idosos a partir dos 65 anos, 
ontem João Pessoa é atu-
almente a segunda capital 
brasileira mais avançada na 
imunização do público-alvo 
prioritário.

O prefeito Cícero Luce-
na recebeu os números com 
naturalidade e fez questão 
de enaltecer a atuação da 
equipe de saúde de João 
Pessoa, que tem trabalhado 
incansavelmente para que 
a cidade avance ainda mais 
na vacinação da população. 
“Estamos seguindo rigorosa-
mente os critérios do Minis-
tério da Saúde com relação 
ao uso da segunda dose e 
avançando nesta faixa etá-
ria com responsabilidade, 
garantindo o início da imu-
nização desta importante 
parcela da população”, disse 
o prefeito. “Cuidar das pes-
soas é nossa prioridade”, 
completou.

Em números
Com o início da vaci-

nação de idosos a partir 
de 65 anos, João Pessoa só 
está atrás da cidade de Ma-
naus(AM), que já começou 
a imunização de pessoas a 
partir dos 60 anos. Logo na 
sequência vem Belém(PA), 
que está vacinando o públi-
co 68+; Recife(PE) e Porto 
Alegre(RS), com 69+.

Até o último domingo 
(21), João Pessoa já havia 
aplicado a primeira dose da 
vacina em 72.149 pessoas, 
sendo que 65.104 delas são 
idosos. A expectativa é que 
o número aumente bastante 
nos próximos dias já que os 
postos de vacinação na ca-
pital registraram ontem um 
intenso movimento com o 
início da vacinação do grupo 
acima dos 65 anos.

Parceria com a Uber

Grupo prioritário terá transporte gratuito
O governador João 

Azevêdo anunciou, ontem 
durante o programa sema-
nal “Conversa com o go-
vernador”, transmitido em 
cadeia estadual pela Rádio 
Tabajara, uma parceria com 
a Uber que irá assegurar o 
transporte gratuito do gru-
po prioritário de vacinação 
contra a covid-19. Serão 
disponibilizadas, a partir 
de hoje, 10 mil viagens de 
ida e volta aos locais de imu-
nização nos municípios de 

João Pessoa, Cabedelo, Ba-
yeux, Santa Rita e Campina 
Grande.

O chefe do Executivo 
estadual ressaltou que a 
iniciativa tem o objetivo de 
garantir o acesso da popu-
lação que tem dificuldade 
de mobilidade aos pontos 
de vacinação definidos pe-
los municípios. “Isso per-
mitirá que as pessoas que 
têm problemas para se lo-
comoverem possam chegar 
rapidamente aos postos de 

vacinação. Agradeço publi-
camente o apoio da Uber 
com essa parceria, por ter 
disponibilizado um valor 
de R$ 150 mil em viagens. 
Dessa forma, estaremos in-
cluindo muita gente que não 
tem como pegar um carro 
para ir, que não tem um pa-
rente que possa levá-lo até o 
posto de vacinação e, agora, 
vai ser vacinado usando o 
Uber”, explicou. 

As viagens para os lo-
cais de vacinação serão 

feitas por meio de códigos 
promocionais e terão va-
lidade de 12 horas, sendo 
recomendado o pedido de 
gratuidade imediatamente 
à solicitação da primeira 
viagem. Em João Pessoa, 
Cabedelo, Santa Rita e Ba-
yeux, o código que deverá 
ser inserido é o VACINAPB. 
Já em Campina Grande será 
VACINAPBCG. 

Cada usuário só pode 
inseri-lo uma vez, garantin-
do a gratuidade para as duas 

viagens, que devem chegar 
a até R$25, cada. 

Como inserir os códigos 
– O usuário deverá abrir a 
aba ‘Menu’ no aplicativo da 
Uber. Em seguida, escolher a 
opção ‘Pagamentos’, inserir o 
código promocional, de acor-
do com a cidade, na seleção 
‘promoções’, concluindo o 
pedido na opção ‘adicionar’. 
Ao final, aparecerá a mensa-
gem indicando que o solici-
tante recebeu duas viagens 
de até R$25, por trecho.

É importante ressaltar 
que a gratuidade só vale 
para viagens que terminam 
e começam nos locais de va-
cinação indicados pelas pre-
feituras de cada município e 
não se estende à modalidade 
drive-thru e para shoppings 
centers. Em caso de mudan-
ças nos locais de vacinação, 
as cidades deverão informar 
as alterações à Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) para 
que as atualizações sejam 
repassadas à empresa.

Quanto mais pessoas vacinadas contra a covid-19 menor será o número de infectados pelo coronavírus precisando de leitos

VaciNação hoJE
n João Pessoa: idosos +64
n Campina Grande: idosos de 70 a 74 anos*
n Cabedelo: idosos +70 nos pontos de vacinação que 
não são drive-thru
n Santa Rita: +68
n Bayeux: idosos +67
n Cajazeiras: idosos de 70 a 79 anos
n Patos: a partir de 24/03 para idosos a partir de 65 anos

Foto: Roberto Guedes
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Foram vacinados ontem 12 mil idosos com 65 anos ou mais; postos drive-thru registaram longas filas pela manhã

JP inicia hoje vacinação contra 
covid de pessoas com 64 anos 

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Hoje idosos com 64 anos 
começam a ser vacinados con-
tra a covid-19 em João Pessoa. 
As pessoas com 65 anos ou mais 
começaram a ser imunizadas 
ontem, na capital. Em alguns 
pontos de vacinação espalha-
dos pela capital era possível 
constatar movimento intenso 
de veículos. Ao todo 15 giná-
sios de escolas e três postos do 
tipo drive-thru estão aplicando 
a primeira dose do imunizante, 
já a segunda dose segue sendo 
aplicada no Espaço Cultural José 
Lins do Rêgo, em Tambauzinho. 
A Prefeitura de João Pessoa apli-
cou a primeira dose da vacina 
contra a covid-19 em mais de 
12 mil idosos com 65 anos ou 
mais ontem. Este foi o maior 
número de pessoas vacinadas 
em um só dia, desde o início da 
campanha de imunização, em 
19 de janeiro.

No Mangabeira Shopping, 
a fila começou a se formar 
ainda nas primeiras horas da 
manhã e se estendeu pela Ave-
nida Hilton Souto Maior. Para 
estar entre os primeiros, Jorge 
Márcio, de 65 anos, chegou na 
fila antes mesmo do nascer do 
sol. “Era 4h20 e quando a gen-
te chegou já tinha cinco carros 
na frente”. Em compensação às 
9h seu Jorge e a irmã, Genilda 
Santiago, de 68 anos, haviam 
recebido a primeira dose da 
vacina. “Esperamos vir juntos. 
Agora é esperar para tomar a 
segunda dose”, disse ansioso.

Se no drive o fluxo era 
constante e a vacinação corria 
de forma tranquila, no subsolo 
do shopping, onde se imuni-
zam os pedestres, centenas de 
idosos aguardavam a vez. Em 
alguns pontos, pouco distan-
ciamento e algumas queixas. 
Faltou cadeira para acomodar 
tanta gente. Mas nada que ti-
rasse a alegria de José Arima-

téia, o aposentado que mora 
em Mangabeira, esperou cerca 
de três horas mas saiu do lu-
gar com um sorriso que nem a 
máscara de proteção conseguiu 
esconder. “Eu tava numa ansie-
dade só, esperando por esse 
momento e agora a sensação é 
de felicidade”, comentou. 

No Espaço Cultural José 
Lins do Rêgo o movimento tam-
bém era intenso no drive  -thru. 
No táxi, vindo do bairro de Cruz 
das Armas, Cecília Maria leva-
va a mãe, dona Juvina Maria, de 
101 anos,  para tomar a segunda 
dose da vacina. Tudo registrado 
em vídeo, alegria compartilhada 
com o grupo da família. “Ela tá 
muito feliz e eu também. Lem-
brando que nós vamos seguir 
com todos os cuidados”. Quem 
foi tomar a segunda dose a pé, 
não precisou esperar muito. Ali-
ce Maria, 92 anos, saiu do Valen-
tina Figueiredo e em cerca de 20 
minutos foi imunizada. “Graças 
a Deus tomei a segunda dose o 
que nos deixa mais tranquilas. 
Foi tudo muito rápido e agora 
é torcer para que a vacinação 
continue assim rápida”, frisou. 

Já no bairro do Bessa, no 
Santuário Mãe Rainha, foram 
formadas quatro filas no dri-
ve-thru. A movimentação de 
carros no entorno chegou a 
causar lentidão no trânsito em 
vários trechos de acesso ao lo-
cal. Agentes da Superintendên-
cia Executiava de Mobilidade 
Urbana (Semob-JP), da Polícia 
Rodoviária Federal e da Guarda 
Civil Municipal orientavam os 
motoristas. 

Na tenda reservada aos 
pedestres era pequeno o mo-
vimento por volta das 10h, 
segundo a equipe a maior 
concentração de pessoas ha-
via se dado às 8h, quando a 
vacinação no local foi iniciada. 
Quem aproveitou o momento 
foi Inês Maracajá, moradora no 
bairro. Para evitar a espera, a 
aposentada de 65 anos esta-

cionou próximo ao local e foi 
caminhando tomar a vacina. 
"Você não sabe a emoção que 
eu estou sentindo. Para quem 
tem se cuidado ao máximo, esse 
momento é de muita importân-
cia por nos proporcionar mais 
tranquilidade. Agora é aguar-
dar a segunda dose”. 

Documentação
Todas as pessoas terão 

de apresentar um documento 
com foto e o comprovante de 
residência em João Pessoa. Os 
que vão tomar a segunda dose, 
também devem apresentar o 
cartão de vacina covid com a 
primeira dose. Já os trabalha-
dores de saúde devem portar 
declaração do local de trabalho, 
contracheque ou carteira do 
conselho profissional e a cópia 
do cartão de vacina covid com 
a primeira dose.

Campina realiza drive-thru hoje
A Secretaria de Saúde de Campina 

Grande vai realizar um drive-thru de va-
cinação para idosos de 70 a 74 anos de 
idade hoje. A ação acontece no estacio-
namento do Clube Campestre das 8h às 
16h e os idosos precisam fazer o agenda-
mento no site vacinacao.campinagrande.
pb.gov.br. É necessário ter cartão do SUS 
válido com registro de Campina Grande. 
Serão ofertadas mil vagas através da 
ação. Além disso, a campanha segue 
em cerca de 80 pontos fixos espalhados 
pela cidade. Até o momento, a Secretaria 
Municipal de Saúde já imunizou mais de 
5 mil pessoas nessa faixa etária. No geral, 
são mais de 20 mil pessoas vacinadas.

Paralelamente, as equipes de Es-
tratégia de Saúde da Família também 
estão aplicando a segunda dose dos 

idosos acamados. Ainda esta semana, 
a Secretaria de Saúde pretende iniciar a 
imunização dos idosos de 65 a 69 anos. 
“Estamos fazendo um trabalho gigantes-
co para garantir a vacinação de forma 
ágil aos moradores da cidade”, disse o 
secretário municipal de Saúde, Filipe Reul.

Comprovação
A Prefeitura de Campina Grande 

informa que, para receber a vacina contra 
a covid-19 nesta segunda-feira, 22, a 
pessoa entre 70 e 74 anos de idade não 
precisa se cadastrar pelo site da Secreta-
ria de Saúde do Município. Basta se dirigir 
a um dos 80 postos disponibilizados para 
a imunização em massa, hoje, com um 
documento de identificação pessoal (RG, 
CNH ou CPF) e o Cartão SUS.

Coleta e resultados

Lacen-PB orienta sobre 
exames para covid-19

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) reforça que 
o Laboratório Central de 
Saúde Pública (Lacen-PB) 
é a unidade de referência, 
na Paraíba, para a análise 
das amostras coletadas 
para o diagnóstico da co-
vid-19. A secreetaria alerta 
aos usuários que o serviço 
não funciona como posto de 
coleta, por isso não é aberto 
ao público.

O fluxo da vigilância 
laboratorial segue alguns 
critérios. O diagnóstico 
considerado padrão para 
a identificação do covid-19 
é realizado por meio da téc-
nica de RT-PCR em tempo 
real, metodologia indicada 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). De acor-
do com o diretor geral do 
Lacen-PB, Bergson Vascon-
celos, os municípios são os 
responsáveis por realizar 
a coleta dos exames. Ele 
explica que a coleta é rea-
lizada em uma unidade de 

saúde, que providencia o 
registro de notificação nos 
sistemas de vigilância epi-
demiológica e a requisição 
do exame deve ser cadas-
trada no Gerenciador de 
Ambiente Laboratorial, o 
GAL.

“Ao chegar no Lacen-PB, 
o setor de triagem verifica as 
condições da amostra e, em 
caso de conformidade, ela 
segue para as etapas de pro-
cessamento no nosso setor 
de Biologia Molecular. Após 
a análise, os resultados são 
cadastrados no sistema do 
GAL e se os dados epidemio-
lógicos estiverem notifica-
dos nos sistemas e-SUS ou 
SIVEP-Gripe, o resultado é 
liberado”, pontua.

Bergson Vasconcelos 
reforça que o paciente deve 
entrar em contato com a uni-
dade de saúde onde realizou 
a coleta para ter informa-
ções e receber o laudo com 
o resultado. Ele afirma que, 
apesar do aumento de volu-

me de exames, o Lacen-PB 
ainda mantém o tempo de 
resposta médio de 48h após 
o recebimento da amostra 
na unidade.

Em agosto de 2020, o 
Governo da Paraíba investiu 
em novas instalações para 
o laboratório, ampliando os 
serviços disponibilizados 
aos 223 municípios. Até o 
momento, o Lacen já reali-
zou 134.004 exames para 
o diagnóstico da covid-19. 
Destes, 46.956 tiveram o re-
sultado detectável e 87.048 
foram descartados.

Lacen-PB não é um 
posto de coleta, por isso 
não é aberto ao público. 
Laboratório recebe as 

amostras coletadas pelas 
unidades de saúde. 

Postos dE vaCinação
Em drive-thru da capital: das 9h às 15h
 
n Mangabeira Shopping  
n  Igreja Universal do Reino de Deus, da Epitácio Pessoa 
n Santuário Mãe Rainha, no Bessa  
n Espaço Cultural José Lins do Rêgo, no bairro de Tambauzinho, sendo apenas nesse local 
a aplicação da segunda dose. 
 
Em ginásios da capital: das 8h às 12h
distrito sanitário i
Escola Municipal Lynaldo Cavalcante – Rua da Ação, s/n, Bairro das Indústrias;
Escola Municipal Anayde Beiriz – Rua Cajazeiras, s/n, Bairro das Indústrias;
Escola Municipal Castro Alves – Rua Manoel Guerra, 71, Funcionários.

n distrito sanitário ii
Escola Municipal Francisco Pereira da Nóbrega – Rua Elias Cavalcanti de Albuquerque, 
s/n, Cristo;
Escola Municipal Lúcia Giovanna – Rua Severino Vicente Amorim, s/n, Colinas do Sul;
Escola Municipal Dep. Fernando Milanez – Rua Alberto de Miranda Henriques, quadra 56, 
Gramame.

n distrito sanitário iii
Escola Municipal Dom Helder Câmara – Rua Joamir Severino dos Santos, s/n, Valentina;
Escola Municipal Luiz Vaz de Camões – Rua Josefa Taveira, s/n, Mangabeira IV;
Escola Municipal Radegundis Feitosa Nunes – Rua Cândido Formiga, s/n José Américo.

n distrito sanitário iv
Escola Municipal Luz Augusto Crispim – Avenida Tancredo Neves, s/n, Bairro dos Ipês;
Ginásio Ivan Cantisani – R. Juvêncio Mangueira Carneiro, Tambiá;
Instituto Federal da Paraíba (IFPB) – Rua Primeiro de Maio, Jaguaribe.

n distrito sanitário v
Escola Municipal Leonel Brizola – Rua Maria Caetano Fernandes de Lima, 488, Tambauzi-
nho;
Escola Municipal Seráfico da Nóbrega – Rua Ubirajara, 36, Manaíra;
Escola Municipal Chico Xavier – Rua Elesbão Santiago, s/n, Bessa.

Agentes da Semob orientaram os motoristas nas filas de carros dos pontos de vacinação no sistema drive-thru; já os pedestres encontraram maior agilidade para tomar a vacina

Fotos: Roberto Guedes
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Marilene Ramos alegou que estava sendo extorquida pela vítima há cerca de dois anos, inclusive com ameaças

Policiais da Delegacia 
de Homicídios de Campi-
na Grande prenderam na 
manhã dessa segunda-fei-
ra (22) Marilene da Silva 
Ramos, 45 anos apontada 
como autora do assassina-
to a própria companheira, 
Gillimara Santos da Costa, 
de 36 anos, fato ocorrido no 
início da manhã de sábado 
(20), em um condomínio no 
bairro de Gramame, Zona 
Sul de João Pessoa.

A mulher estava numa 
pousada no distrito de Vila 
Cabral de Santa Terezinha, 
em Campina Grande. Ela foi 
interrogada pela delegada 
Suelane Guimaraes. Além do 
crime praticado na capital 
paraibana, Marilene tam-
bém vai responder por ou-
tro homicídio praticado na 
comarca de Santo Antônio, 
Rio Grande do Norte onde 
possui mandado de prisão 
em aberto desde 2014.

Marilene foi autuada 
pela delegada Suelane Gui-
marães, quando confessou o 
assassinato da companheira 
alegando que há dois anos 
vinha sofrendo chantagem 
e ameaça de “Mara” que 
afirmava que iria entregá-la 
a polícia por causa do man-
dado de prisão e disse ainda 

que era dopada pela compa-
nheira. A prisão, inicialmen-
te foi pela ordem judicial 
do vizinho estado. Em João 
Pessoa ela será autuada em 
flagrante pelo homicídio e 
também por ter dopado a 
mãe da vítima e uma criança 
de sete anos.

Imagens de câmara de 
segurança, tanto do condomí-
nio onde o casal morava, em 
Gramame, como também de 
outros locais foram impor-
tantes a localização e iden-
tificação onde Marilene se 
encontrava. Ela havia saído 
tranquilamente do local onde 
residia com duas sacolas.

O crime
Segundo levantamen-

to realizado pela delegada 
Wanderleia Gadi, que esteve 
no local do crime, por volta 
das 5h de sábado Marilene e 
Gillimara teriam discutido. 
“Mara”, como a vítima era 
conhecida, iria até o termi-
nal rodoviário de passagei-
ros de João Pessoa para dei-
xar sua mãe e um sobrinho 
que iriam viajar para a cida-
de de Caicó, no Rio Grande 
do Norte. 

A delegada Wanderleia 
Gadi atendeu a ocorrência e 
explicou que a suspeita te-
ria ficado chateada porque 
a companheira iria deixar a 
mãe e a criança na rodoviá-

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Mulher mata a companheira 
com 94 facadas e acaba presa

Após praticar o 
assassinato, Marilene 
deixou o condomínio, 
tranquilamente, com 
duas sacolas, sendo 
encontrada em CG

Mara (foto maior) foi morta com dezenas de facadas pela companheira Marilene (detalhe) em um condomínio na capital

ria para retornarem à cida-
de onde moram e houve um 
desentendimento. A mulher 
envenenou a mãe e a crian-
ça e em seguida se dirigiu ao 
quarto onde matou a com-
panheira.

A mãe da vítima conse-
guiu acordar e pediu ajuda 
aos vizinhos que arromba-
ram a porta e encontraram 
a mulher morta, a avó e a 
criança passando mal. “A po-
lícia chegou, mas não houve 
tempo de evitar a tragédia, 
nem de prender a crimino-
sa”, disse uma vizinha. Após 
o crime, Marilene deixou 
tranquilamente o condomí-
nio. A criança e a avó foram 
socorridas para o Hospital 
de Emergência e Trauma de 
João Pessoa. 

No local a polícia en-
controu o corpo de “Mara” 
totalmente ensanguentado 
no quarto. O perito Rodri-
go Farias informou ter con-

tabilizado pelo menos 94 
perfurações pelo corpo da 
vítima que foi levado para a 
Núcleo de Medicina e Odon-
tologia Legal.

De acordo com a polí-
cia, as duas mulheres que 
são do Rio Grande do Norte 
moravam juntas há algum 
tempo na Paraíba, a mãe da 

vítima teria vindo com o fi-
lho dela, da cidade de Caicó, 
passar um tempo na resi-
dência das duas que Marile-
ne não aceitava.

Foto: Divulgação

Em todo o estado

Ação apreende 22 armas e 
27 carros no fim de semana

Cento e seis pessoas 
foram detidas, nesse fim 
de semana, nas ações e 
operações realizadas pela 
Polícia Militar, na Paraíba. 
Entre a sexta-feira (19) e 
o domingo (21), a corpo-
ração apreendeu 22 armas 
de fogo em 14 cidades e 
recuperou 27 veículos com 
queixas de roubo ou furto. 
O balanço com o resultado 
foi divulgado pela Coor-
denadoria de Estatística e 
Avaliação (EM/7) da PM.

Entre os motivos das 
prisões e apreensões, es-
tavam os crimes de porte 
ilegal de arma, roubo, tráfi-
co de drogas, ameaça, lesão 
corporal, furto, receptação e 
outros quatro tipos penais.

Pelo terceiro fim de 
semana consecutivo, a 
Polícia Militar encerrou 
comemoração com aglo-
meração, o que é proibido 
pelos decretos e coloca 
em risco a saúde das pes-
soas, por causa do cresci-
mento dos casos do novo 
coronavírus na Paraíba. 
Na madrugada desse do-
mingo (21), em uma casa, 
na Praia de Jacumã, no 
Conde, Litoral Sul, a PM 
colocou fim ao evento que 
reunia aproximadamente 
50 participantes e pren-
deu um casal que seria 
responsável pela festa. O 
caso foi levado para a De-
legacia de Polícia Civil, em 
Alhandra.

Previna-se
Até agora, 89 pessoas 

foram conduzidas para as 
delegacias por descum-
primento dos decretos 
estadual e municipais, na 
Paraíba. Os dados são do 
Núcleo de Análise Criminal 
e Estatística da Secretaria 
de Estado da Segurança e 
Defesa Social e mostram 
os resultados das fiscali-
zações realizadas desde o 
dia 24 de fevereiro, quan-
do as medidas restritivas 
entraram em vigor. No 
período, foram registra-
das 1.127 ocorrências de 
descumprimento de medi-
das sanitárias e 207 esta-
belecimentos comerciais 
foram notificados.

Várias abordagens foram realizadas, em todas as regiões estado, com verificação de documentação
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Policiais sergipanos afastados 
até o fim das investigações

Todos os policiais sergipa-
nos que participaram da ação 
que culminou na morte do 
advogado e empresário parai-
bano Gefferson Moura foram 
afastados de suas funções “até 
a conclusão do procedimento 
policial”. Foi o que informou o 
delegado geral da Polícia Civil 
de Sergipe, Thiago Leandro, 
em entrevista a uma emissora 
de rádio daquele estado que 
segundo ele, visa garantir a 
isenção da investigação.

‘’Não é presunção de culpa. 
Foi mais prudente providenciar 
o afastamento para que possa-
mos ter uma apuração trans-
parente e isenta. Foi o melhor 

a ser feito’’, afirmou. Disse ain-
da que a equipe era chefiada 
pelo delegado Osvaldo Resen-
de Neto, considerado um dos 
melhores do estado. ‘Se houve 
algum erro, ele será responsa-
bilizado’’, comentou.

Após a operação, o delega-
do Osvaldo Neto se apresentou 
à Polícia Civil da Paraíba, nar-
rou o que teria ocorrido e que 
foi o autor dos disparos que 
vitimaram o empresário Geffe-
son Moura. 

Geffeson foi morto quando 
viajava para Cajazeiras quando 
foi abordado pela polícia em 
Santa Luzia. O corpo dele foi 
abandonado na recepção do 

hospital e maternidade Sinhá 
Carneiro, em Santa Luzia. Os 
policiais sergipanos, mascara-
dos, não se identificaram.

Geraldo Quirino, advoga-
do e tio de Gefferson disse em 
entrevista que o delegado Os-
valdo Neto teria admitido que 
os agentes teriam “errado o 
alvo. Temos provas de que meu 
sobrinho não reagiu. Acredito 
que os policiais “plantaram” a 
arma dentro do carro para jus-
tificar que Gefferson reagiu. 

A família de Geffeson Mou-
ra suspeita que ele tenha sido 
confundido com o traficante de 
drogas que era procurado pela 
polícia durante a operação. 

PM cumpre mandado contra 
traficante de droga no Sertão

A Polícia Militar pren-
deu um homem acusado do 
crime de tráfico de drogas, 
e que estava com três armas 
de fogo no Sertão do Estado. 
A ação da PM aconteceu na 
tarde desta sexta-feira (19), 
no município de Uiraúna, 
que fica a cerca de 479 quilô-
metros de distância da cida-
de de João Pessoa.

A localização e captura 
do acusado aconteceu duran-
te um cumprimento de man-
dado de prisão, pelo crime de 
tráfico de drogas, previsto no 
artigo 33 da Lei nº 11.343, 
conhecida como lei de Tóxi-
cos. O homem foi encontrado 
pelos policiais da 2ª Compa-
nhia do 6ª Batalhão, que re-
ceberam informações sobre 

Entorpecentes e armas foram apreendidos em operação na cidade de Uiraúna

o paradeiro do foragido.
Ainda segundo os poli-

ciais da unidade operacional, 
a PM encontrou três armas 
de fogo, quase 30 munições, 
porções de drogas como ma-
conha e crack. Todo esse ma-

terial estava na casa em que o 
acusado foi encontrado.

O homem preso e os mate-
riais apreendidos foram apre-
sentados na Delegacia da Polí-
cia Civil em Cajazeiras, para as 
devidas apurações cabíveis.

Foto: PMPB
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Ferramenta oferece atualizações sobre o trânsito da cidade e facilita a mobilidade de condutores de veículos
Programar-se para o 

trânsito antes de sair de 
casa, observando os princi-
pais corredores da cidade e 
planejando o trajeto a seguir, 
evitando congestionamen-
tos. Para que tudo isso seja 
possível, o pessoense vem 
percebendo que o aplicativo 
‘Monitora Jampa’, que é man-
tido pela Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana de João Pessoa (Se-
mob-JP) tem sido um gran-
de aliado na rotina de quem 
precisa sair para atividades 
essenciais e a ferramenta di-
gital já conta com mais de 3 
mil usuários.

 O 'Monitora Jampa' vem 
conquistando a confiança da 
população, resultando em 
um processo crescente de 
usuários, prova disso é que 
o número de downloads tem 
aumentado nos últimos três 
meses. De acordo com Geor-
ge Morais, superintendente 
da Semob-JP, os registros do 
sistema apontam que no mês 
de dezembro de 2020, 404 
pessoas baixaram o aplicati-
vo, já no mês de fevereiro de 
2021, o número subiu para 
3.015 interessados no ‘Moni-
tora Jampa’. 

“Ampliamos a divulgação 
do aplicativo e foi preciso até 
reforçar o sistema para que 
passasse a comportar cada 
vez mais usuários acessando 
o Monitora Jampa de forma 
simultânea. Temos certeza 
de que com as informações 
na palma da mão, qualquer 
um pode se planejar e buscar 
rotas alternativas dentro dos 
corredores monitorados e, 
assim, seguir de forma mais 
ágil e segura ao destino”, afir-
ma o superintendente.

‘Monitora Jampa’
O app está disponível 

nas plataformas Android e 
IOS. Depois de baixá-lo, os 
usuários têm acesso a 70 
câmeras da Semob-JP insta-
ladas nos principais corredo-
res de João Pessoa. No siste-
ma, elas aparecem nas cores 
verde (indicando acesso libe-
rado ao usuário) e amarela 
(indicando que não está dis-
ponível por uso dos agentes 
de mobilidade para fiscali-
zação do trânsito). Vincula-
do ao perfil da Semob-JP no 
Twitter, o @transitosemobjp, 
os boletins do trânsito, em 
tempo real, também são pos-
tadas no aplicativo.

Aplicativo que monitora trânsito 
da capital já tem 3 mil usuários

Dia Mundial da Água

Prefeitura vistoria rios e planeja ações de preservação
A Prefeitura de João 

Pessoa realiza fiscalização 
e monitoramentos perió-
dicos nos rios que passam 
pela cidade bem como no 
entorno desses manan-
ciais, com o intuito de pre-
servação e também de rea-
lizar ações de recuperação 
dos danos ambientais. On-
tem, Dia Mundial da Água, 
técnicos da Secretaria de 
Meio Ambiente (Semam), 
Secretaria de Infraestrutu-
ra (Seinfra) e Secretaria de 
Segurança Urbana (Guarda 
Civil Municipal) da Prefei-
tura de João Pessoa, com 
apoio da Companhia de 
Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa), vistoriaram os 
principais rios da cidade.

Entre os rios que re-
ceberam a ação está o Gra-
mame, onde os técnicos da 
Semam observaram que a 
água já estava mais escura 
e com a presença de vege-
tação do tipo aningas e ba-
ronesas. Segundo Cláudio 

Almeida, biólogo da Divi-
são de Estudos e Pesquisas 
(Diep) da secretaria, que 
acompanhou a vistoria, 
esse tipo de vegetação in-
dica a presença de agentes 
poluentes.

O secretário de Meio 
Ambiente, Welison de 
Araújo Silveira, lembrou 
que o Rio Gramame é mui-
to importante para a popu-
lação de João Pessoa. “Tra-
ta-se da nossa principal 
bacia hidrográfica, respon-
sável pelo abastecimento 
de 60% da água consumida 
na área urbana da Grande 
João Pessoa. Estamos tra-
balhando para preservar e 
recuperar a qualidade dos 
nossos rios, com ações diá-
rias de fiscalização e licen-
ciamento ambiental rigo-
rosos”, disse.

O chefe da Divisão de 
Fiscalização da Semam, 
Jocélio Araújo dos San-
tos, destacou que o obje-
tivo das vistorias é avaliar 

como os rios que cortam o 
território de João Pessoa, 
que estão localizados em 
áreas urbanas e rurais, es-
tão sendo impactados pe-
los agentes poluentes. “As 
vistorias de hoje (ontem) 
são referenciais para os 
relatórios da Fiscalização 
e contribuem para traçar 
ações de preservação e re-
cuperação ambiental nas 
áreas dos rios”, completou.

A equipe ainda visitou 
a Estação de Tratamento 
de Água da Cagepa, onde 
é feita a captação de água 
do Rio Gramame, que é 
direcionada para bombas 
e distribuída para a popu-
lação. Segundo Guilherme 
Brandão, químico da esta-
tal que acompanhou as vis-
torias, a estação tem capa-
cidade para tratar até 4 mil 
litros de água por segundo 
e atualmente opera tratan-
do 2 mil litros por segundo. 
No local onde funciona a 
Estação de Tratamento os 

técnicos da Prefeitura ob-
servaram a presença de in-
gazeiros, vegetação típica 
de mata ciliar, o que indica 
que a área está preservada 
e não há a presença de po-
luentes.

 Outro ponto visitado 
foi no Engenho Velho, na 

divisa Conde/João Pessoa, 
na Ponte dos Arcos, acom-
panhando o curso do Rio 
Gramame. Neste ponto os 
técnicos observaram uma 
grande quantidade de ve-
getação cobrindo o leito do 
rio, indicando a presença 
de poluentes.

Os técnicos ainda vi-
sitaram o Rio Cuiá, entre 
Mangabeira e Valentina, Rio 
Cabelo, Rio Laranjeiras, en-
tre Colibris e José Américo 
e Rio Jaguaribe, nos trechos 
da Avenida Epitácio Pessoa, 
Avenida Tancredo Neves e 
Bairro São José.

A Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (Se-
durb) intensifica essa sema-
na as ações de fiscalização 
nas feiras e nos mercados 
públicos da capital para 
combater aglomeração e 
evitar a contaminação pelo 
novo coronavírus. Segundo 
levantamento da pasta, o 
maior índice de desrespeito 
aos decretos e às normas de 
saúde tem ocorrido na Fei-
ra de Oitizeiro, no Mercado 

Central e no Mercado do 
Bairro dos Estados.

Diante disso, desde on-
tem, os agentes de fiscali-
zação estão notificando os 
comerciantes que estejam 
em descumprimento e disci-
plinando o comportamento 
dos frequentadores desses 
locais. A medida se faz ne-
cessária já que João Pessoa 
está enfrentando o pior mo-
mento da pandemia, com 
muitos casos confirmados 

da covid-19 por dia.
“Até então, vínhamos 

priorizando as ações edu-
cativas, mas é preciso agir 
de maneira mais enérgica. 
Sabemos que as feiras e os 
mercados desenvolvem ati-
vidades essenciais, afinal, 
abastecem as nossas casas. 
Nossas equipes vão estar 
atentas ao distanciamento, 
uso correto da máscara e 
aos possíveis focos de aglo-
meração. Lembrando que 

instalamos pias portáteis 
nesses locais para garantir a 
higienização das mãos e to-
dos os comerciantes foram 
orientados quanto à dis-
ponibilização de álcool em 
gel,” explica Fábio Carneiro, 
secretário da Sedurb.

Neste fim de semana, a 
Sedurb realizou uma fiscali-
zação na Feira de Oitizeiro. 
As equipes chegaram por 
volta das 4h da madrugada 
e impediram aglomeração 

na parte externa do merca-
do. “Logo cedo iniciamos a 
orientação, mas ainda en-
contramos resistência em 
algumas localidades em re-
lação às medidas de cum-
primento do decreto. Nossa 
intenção não é prejudicar 
ninguém, sabemos que to-
dos precisam trabalhar, mas 
precisamos pensar na saúde 
coletiva. Não estamos im-
pedindo a comercialização, 
mas precisamos que ela 

seja realizada de maneira 
responsável,” explica José 
Carlos Rodrigues, diretor de 
Serviços Urbanos da Sedurb.

Organização
O ordenamento das fei-

ras e dos mercados também 
é fundamental e a Sedurb 
também está atenta a essa 
questão. Desobstrução de 
corredores, para garantir a 
acessibilidade, é uma das 
ações.

Sedurb aumenta fiscalização em feiras e mercados

Prefeitura da capital fiscaliza os rios com o intuito de preservar e realizar ações de recuperação dos danos ambientais

Foto: Secom-JP

Com as informações na palma da mão, qualquer um pode se planejar e buscar rotas alternativas dentro dos corredores monitorados pelo aplicativo

Foto: Secom-JP
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Acessibilidade
No ‘Mês da Mulher’, edição do ‘Painel Funesc’ de hoje 
debate sobre as ferramentas e meios para democratizar 
o acesso à cultura no audiovisual. Página 12
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Amigos falam sobre o paraibano, que teve a carreira dividida entre a redação de jornal e a academia e foi mais uma vítima da covid-19

“Well ington Pereira 
exerceu duas atividades fun-
damentais, que foram as de 
professor e jornalista, o que 
para alguns é difícil conci-
liar, porque ao professor 
se pressupõe ficar no gabi-
nete preparando o assunto 
que vai dar na sala de aula, 
enquanto o repórter é para 
estar na rua, ou seja, aparen-
temente sem convergência. 
Mas, no caso dele, conseguiu 
convergir, pois sua presen-
ça foi relevante na imprensa 
local, como jornalista, e, na 
academia, como orientador e 
formador de toda essa nova 
geração que atua no jornalis-
mo impresso que passou por 
ele e deve ter colhido boas li-
ções”, disse o escritor e crítico 
literário Hildeberto Barbosa 
Filho, referindo-se ao amigo, 
que morreu aos 60 anos de 
idade, na última sexta-feira 
(19), em decorrência da co-
vid-19.  

Outros amigos que par-
tilharam da convivência de 
Wellington Pereira, embora 
ainda sob o clima de como-
ção, também ressaltaram 
sua produção literária, aca-
dêmica e o caráter como ser 
humano. “Wellington era ex-
tremamente sério, com um 
volume de pesquisa e refle-
xões de muito embasamento. 
É por isso que seu falecimen-
to é uma perda enorme, por-
que, mesmo fora da acade-
mia, continuava produzindo”, 
afirmou o quadrinista, editor 
e professor aposentado Hen-
rique Magalhães.

Foi Wellington Pereira 
junto com Magalhães – e ou-
tros docentes – que elabora-
ram, em 2008, o projeto de 
criação do Curso de Comu-
nicação em Mídias Digitais 
na Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), cujo funcio-
namento começou no ano se-
guinte. “Queríamos ampliar 
a atuação, incluindo design 
gráfico e audiovisual. Essa 
iniciativa foi muito importan-
te porque a perspectiva era 
a de olhar para a comunica-
ção digital da atualidade, que 
é cada vez mais presente na 
vida cotidiana”.

Editor da independen-
te Marca de Fantasia, Henri-
que disse que, no momento, 
estava trabalhando na pre-
paração do livro no forma-
to digital chamado de Ras-
cunhos Epistemológicos, que 
Wellington Pereira pretendia 
lançar em breve. “Eu tinha 
feito a revisão e começado a 
editar e, agora, vou falar com 
a família para ver se o pro-
jeto vai continuar. Essa obra 
tem o título homônimo da 
coluna que Wellington divul-
gava pelo Facebook e What-

sApp, sendo uma coletânea 
de crônicas, escritos analí-
ticos e críticos muito atuais 
sobre comunicação e temas 
sociais”, afirmou ele.

“A morte de Wellington 
Pereira é uma perda incalcu-
lável, além de muito grande 
intelectual e afetivamente, 
pois ele tinha um círculo de 
amizades e muitos conta-
tos. Ele fazia uma literatu-
ra muito boa e as pesquisas 
que fazia eram de qualidade”, 
comentou Henrique Maga-
lhães, que ainda observou 

que o professor, pesquisador 
e escritor mantinha o olhar 
bem embasado nos proble-
mas sociais. “O perfil erudito 
dava consistência a sua obra 
acadêmica e, como poeta e 
ensaísta, cito o livro infan-
til O Voo do Pintarroxo (últi-
ma obra lançada por ele, em 
novembro do ano passado), 
voltado para as crianças, mas 
com uma profundidade que 
também pode ser lido pelos 
adultos, que considero uma 
obra transgressora pela as-
sociação com os elementos 

infantis”, afirmou o quadri-
nista e editor.    

O professor, escritor, 
poeta e crítico literário Hil-
deberto Barbosa ressaltou 
que Wellington Pereira pode 
ser lembrado por alguns as-
pectos. “Em primeiro lugar, a 
figura humana, grande ami-
go meu desde quando jovens, 
além de sincera e que tínha-
mos afeto recíproco. Tenho 
respeito ao trabalho acadêmi-
co e jornalístico”.

Ele destaca dois momen-
tos de Wellington Pereira: “A fi-
gura erudita que, como editor 
do caderno Gente e Lazer, do 
agora extinto jornal O Norte, 
imprimia uma linha editorial 
bastante comprometida com 
a arte e a literatura, fazendo a 
ponte entre a cultura e a edu-
cação; e, apesar de acadêmico 
da UFPB, ele transitou pelas 
redações dos jornais. Não era 
indiferente à política editorial 
e foi um dos poucos professo-
res a se relacionar, de forma 
crítica, com a universidade e 
a redação”, analisa Hildeberto. 
“Eu digo, sem medo de errar, 
que toda essa nova geração do 
jornalismo impresso passou 
por ele, que também se tor-
nou um grande pesquisador 
na área do cotidiano do jorna-
lismo, criou o Grupo de Pes-
quisa em Jornalismo e, depois, 
surgiram dicionários e livros 
de ensaio. Só isso dá essa di-
mensão na contribuição para 
a formação de novas gerações 
de jornalistas que Wellington 
deixou”, apontou.

Hildeberto Barbosa re-
lembra um fato importante: 
“Talvez ele tenha sido o pri-
meiro colunista a escrever, 
de forma sistemática, sobre 
televisão na Paraíba e traba-
lhou comigo em O Norte, onde 
éramos parceiros de página”, 
relembrou o crítico literário. 

Referindo-se à literatu-
ra, Hildeberto informou que 
Wellington Pereira era um 
escritor de ficção que vinha 
produzindo regularmente. 
“Seu primeiro livro foi As pos-
sibilidades do róseo e, depois, 
Chanel 19, além de Vovó nos 
protege?. Recentemente, pu-
blicou dois livros, um sobre 
o avô dele, chamado Jacinto, 
e um outro, infantojuvenil, O 
Voo do Pintarroxo”.

Apesar das dificuldades 
com a saúde, por causa da dia-
betes em alto grau, ele man-
tinha nas redes sociais duas 
colunas fixas: Poética Digital 
e Rascunho Epistemológico. 
“No qual vinha, diria de for-
ma até polêmica, discutindo 
a pandemia e essa desgraça 
que é o governo Bolsonaro. 
Ele também nunca se desligou 
de se manter preocupado em 
formar opinião”, contou Hilde-
berto Barbosa.

Segundo o amigo, Wel-
lington Pereira passou cinco 
anos na França, onde teve 
como orientador de sua tese 
de doutorado em Sociologia 
Aplicada ao Jornalismo o so-
ciólogo francês Michel Maffe-
soli. “Ele costumava me dizer 
que, um dia, ainda iria fazer a 
tradução da tese para o por-
tuguês. E agora, com sua mor-
te, é possível que outra pes-
soa traduza”, disse Barbosa.

Ainda segundo Hilde-
berto Barbosa, Wellington foi 
“um grande professor, além 
de um homem íntegro, dedi-
cado e comprometido com as 
suas obras. O legado que ele 
deixa são essas obras, como 
o livro A arte do útil e do fútil, 
com prefácio de José Marques 
de Melo e que é uma referên-
cia nacional no estudo da crô-
nica, no qual faz um cotejo de 
dois cronistas, um do século 
19, Machado de Assis, e outro 
do século 20, Carlos Drum-
mond de Andrade”. 

Outro que recordou da 
vivência com o amigo foi o 
poeta e editor Juca Pontes. 
“Convivíamos como irmãos, 
o que faz o sentimento de 
perda ser maior, e Wellington 
Pereira se foi no momento em 
que o Brasil está sem orienta-
ção do Governo Federal, onde 
o presidente fica negando a 
existência da pandemia”.

Para Pontes, ele sempre 
foi “uma espécie de guru du-
rante as reuniões com outros 
amigos, inclusive na Livraria 
do Luiz, por conta das ideias 
que transmitia na área da li-
teratura, em razão da sua ba-
gagem acadêmica. Eu tive o 
privilégio de editar um livro 
dele, o Catálogo Ilustrado da 
Vertigem Humana, e o proje-
to saiu à altura do texto dele, 
muito bonito”, disse o amigo.

Wellington Pereira: um grande 
nome do jornalismo cotidiano

“Wellington foi um excelente editor do ‘Correio das Artes’”
O artista Flávio Tavares criou 

cerca de 20 desenhos na técnica 
bico de pena para a obra Catálogo 
Ilustrado da Vertigem Humana, 
lançado pelo escritor Wellington 
Pereira em 2012. “A nossa ami-
zade nunca foi de corpo presente, 
mas de comunicação por telefone. 
Ele era muito tímido e, então, me 
ligou para fazer o convite. Depois, 
ele me enviou o livro digitado e 
eu me apaixonei, porque abriu 
possibilidades para o sublime, pois 
abriu uma janela que acrescentou 
unidade da plasticidade ao texto 
muito grande, pois assim é esse 
livro, como outros do autor, cuja 
memória vai permanecer em suas 
obras”, disse Tavares. 

“A partida dele veio num 
momento crítico, que não era 

para ter ocorrido. A morte de 
Wellington Pereira é uma forma 
de protesto contra o desgover-
no de um genocida, porque 
é uma morte da inteligência, 
também. Nós estamos vivendo, 
no momento, duas pandemias: 
uma é a da doença e a outra a 
do desamparo do Governo Fe-
deral. Pelo menos os governos 
do Nordeste, como o da Paraí-
ba, estão agindo de forma dife-
rente, ou seja, resistindo a essa 
situação nacional”, comentou 
Flávio Tavares, para quem Wel-
lington “foi um homem ímpar, 
que saiu do Cariri e foi para a 
Sorbonne, em Paris”. 

O poeta Sérgio de Castro 
Pinto também ressaltou a im-
portância da obra e do traba-

lho desenvolvido pelo amigo 
Wellington Pereira, a exemplo 
do livro A arte do útil e do fútil. 
“Infelizmente, ele morreu em 
plena efervescência criativa, 
que deixou bons livros, o que 
é uma forma de permanecer”, 
comentou o poeta.

Assim como Sérgio de Cas-
tro Pinto, Wellington Pereira 
foi editor do Correio das Artes, 
publicado pelo Jornal  A União. 
“Wellington foi um excelente 
editor do Correio das Artes, 
que era suplemento e hoje se 
encontra no formato de revista. 
Ele assumiu o cargo em 1986 e, 
assim como os outros, publicava 
a todos indistintamente, tendo 
como critério a qualidade dos 
textos. O que caracterizava mais 

Wellington era a gentileza, pois 
convivia com todo mundo, tinha 
opinião firme, incisiva, mas era 
gentil e, às vezes, irônico, e 
estava na vanguarda”, afirmou 
Castro Pinto. 

A propósito, no ano de 
2009, em depoimento para a 
edição comemorativa dos 60 
anos de existência da publica-
ção, Wellington Pereira chegou 
a afirmar o seguinte: “Esse 
suplemento tinha alcançado 
prestígio nacional graças ao 
excelente trabalho editorial do 
poeta Sérgio de Castro Pinto. 
Para mim, editar o Correio das 
Artes foi uma experiência gra-
tificante. O Correio das Artes 
é uma espécie de Ipê Roxo da 
cultura paraibana”.

Capa de ‘Catálogo Ilustrado da Vertigem 
Humana’, obra ilustrada por Flávio Tavares

Foto: Divulgação

Foto: Arquivo A União

Próximo livro do paraibano seria baseado na sua 
coluna virtual, ‘Rascunhos Epistemológicos’, que 
reunia crônicas, escritos analíticos e críticos atuais 
sobre comunicação e temas sociais

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Comecei a ler a autobiografia do cineasta Woody Allen. 
Apesar de gostar de biografias, não sou lá um grande fã das 
autobiografias, que são livros de memória, e memória seletiva, 
muitas vezes. Acreditava nelas até saber que Billie Holiday, a 
famosa cantora de jazz, inventou muita fake news (para usar 
um termo atual) a respeito de sua carreira em sua própria 
autobiografia, Lady Sings The Blues.

Então, passei a ler as “auto” sem muito rigor, apenas para 
pinçar uma coisa ou outra de gente, cuja obra eu costumo ad-
mirar. A do músico Neil Young, por exemplo, tem muito do seu 
engajamento ecológico, sua paixão por trens de brinquedo e a 
ojeriza aos suportes digitais (CD, MP3 etc) e, vá lá, alguma coisa 
sobre sua música…

No momento em que escrevo este texto, ainda estou nas pri-
meiras páginas de Woody Allen -  A Autobiografia (Globo Livros), 
mas já dá para dizer, ao menos, uma coisa: o texto é divertidíssi-
mo! E divertido em um sentido amplo, autodepreciativo, que não 
se vale da construção intelectual-erudita que ele apresenta em 
seus filmes, sobretudo os do início da carreira.

Aliás, intelectual – ele próprio diz – é algo que o cineasta 
não é, como descreve nesta passagem: “É incrível a frequên-
cia com que sou descrito como ‘um intelectual’. Essa é uma 
concepção tão tola quanto o Monstro do Lago Ness, já que 
não tenho um neurônio intelectual em minha cabeça. Iletrado 
e desinteressado por questões acadêmicas, eu cresci como 
um protótipo do palerma que se senta diante da TV com uma 
cerveja na mão, assistindo empolgado a uma partida de fute-
bol, com a página central da Playboy presa com fita adesiva 
na parede, um bárbaro vestido de tweed, com um paletó com 
protetor de cotovelos”.

E continua: “Não tenho grandes sacadas, pensamentos 
elevados e conhecimento da maioria dos poemas que não 
começam com ‘rosas são vermelhas, violetas são azuis’. O 
que eu tenho são óculos de aros pretos, e sugiro que esse 
acessório, combinado a uma propensão por me apropriar de 
citações de fontes eruditas profundas demais para que eu as 
entenda, mas que podem ser utilizadas na minha obra, que 
dá a impressão enganadora de saber mais do que eu sei, o 
que mantém essa lenda firme”.

Isso faz de Woody Allen um intelectual modesto ou uma 
fraude? Espero encontrar a resposta ao fim das 325 páginas 
da obra. No ponto em que estou, ele apenas falou das origens 
e dos pais, de como se apaixonou pelo cinema ainda criança, 
quando, lá pelos cinco ou seis anos, era levado pelas mãos da 
prima, de 11, e os amigos dela para matinês de cinemas bara-
tos em Nova York.

Narra como era apaixonado por mágica na infância, um 
bom esportista na adolescência e como sempre detestou ir 

à escola. Conta que, por volta de 15 anos, era um magricela 
que só sabia conversar sobre beisebol, quando as garotas com 
quem ele saía tinham um nível intelectual bem mais alto. E 
isso o levou a ler inúmeros autores clássicos, só para garantir 
um bom papo. “Eu não era um onívoro que engolia toda a lite-
ratura que via. Ler sempre competia com os esportes, filmes, 
jazz, truques de cartas e simplesmente não ler, porque as pá-
ginas impressas pareciam densas demais”, escreveu, antes de 
desfiar uma página inteira sobre obras e autores que gostou, 
ou não (“Achei Fitzgerald mais ou menos, mas amei Thomas 
Mann e Turguêniev”), e confessar que nunca leu obras como 
Ulisses, ou 1984, ou qualquer livro de Virginia Woolf.

No embalo, ele também desata a falar de filmes, elo-
giando alguns e, outros, não: “Quanto Mais Quente Melhor 
ou Levada da Breca – não achei nenhum desses engraçados. 
Nem gostei de A Felicidade Não se Compra. Francamente, eu 
adoraria estrangular o anjo da guarda fofinho. Adorava Hit-
chcock, mas não consigo entender a graça de Um Corpo Que 
Cai. Sou louco por Lubitsch, mas nunca considerei Ser ou Não 
Ser engraçado. Porém, Ladrão de Alcova eu achei um arraso, 
um ovo Fabergé”.

Bem, eu também não consigo entender a graça de Noivo 
Neurótico, Noiva Nervosa (filme que ele lançou em 1977), mas 
é como o próprio cineasta arrisca explicar: “É questão de gos-
to. Você pode achar essas modelos magricelas de lingerie sexy 
e, eu, não. Isso é só o que eu acho e não há nada que eu possa 
fazer quanto a isso”.

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

Das pesquisas que fizemos diariamente para au-
las, artigos e palestras, pinçamos algumas ocorrên-
cias que denotam como o consumidor, mesmo pro-
tegido por um bom Código, desde 1990, ainda sofre 
com as artimanhas e a má-fé de determinados forne-
cedores. E o assunto vem à propósito do Dia Nacional 
do Consumidor, comemorado no último dia 15:

1. Fim de plano de saúde dificulta pré-natal de 
conveniada. Grávida de quatro meses, Patrícia da 
Silva afirma não conseguir fazer pré-natal adequa-
do porque não encontra médicos e laboratórios cre-
denciados pela operadora de saúde contratada. A 
empresa enfrenta problemas financeiros insolúveis, 
segundo a ANS (Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar). Por essa razão, em fevereiro a agência obri-
gou o plano a transferir toda a sua carteira – cerca 
de 300 mil clientes – a outras operadoras. O site da 
empresa informava há alguns dias que os convenia-
dos serão incorporados por outro Plano de Saúde. 
Patrícia teve de trocar de médicos, maternidades e 
laboratórios, pois estes não atendem mais devido à 
rescisão de contrato por falta de pagamento;

2. Banco cobra dívida pelos vizinhos. Com dí-
vida no HSBC, Elísio afirma que o banco “liga para 
meus vizinhos para me cobrar. Nunca disponibilizei 
nenhum número de telefone, a não ser os meus para 
efeito de cobrança, o que gera um constrangimento 
enorme para mim”. Pelo artigo 42, do Código de De-
fesa do Consumidor, inadimplentes não podem ser 
expostos ao ridículo, nem cobrados indevidamente. 
O HSBC, procurado pela reportagem, disse que con-
tatou Domingues para negociar a dívida. Mas não 
informou, nem ao cliente nem ao Jornal, como ob-
teve o telefone de vizinhos e que ações tomaria a 
respeito do caso;

3. Empresa não entregou cama. A empresária 
Denise Pinto comprou uma cama para si na loja Tok 
& Stok, que descumpriu dois prazos para entregar o 
produto. A reclamante afirma que a empresa se com-
prometeu, inicialmente, a entregar a cama no dia 6 
de março do ano passado. Depois, mudou para o dia 
25. Denise tornou a reclamar e conseguiu que o pra-
zo fosse reduzido para o dia 10, após a empresa atri-
buir o atraso a problemas com o fabricante. A cama, 
porém, não chegou. A Tok & Stok diz que cancelou a 
compra a pedido;

4. Cliente reclama de demora no atendimento. 
A central de atendimento da seguradora Porto Se-
guro levou mais de 20 minutos para atender à li-
gação do empresário Milton. A lei estabelece que a 
espera não pode ultrapassar um minuto. Mas, o em-
presário, ao procurar a empresa para consertar o 
vidro do carro, não viu receptividade no segurador. 
A seguradora disse que procurou o cliente para es-
clarecer o caso e afirmou que a demora foi um caso 
isolado e o reparo do vidro já foi realizado. Mas, tal 
tipo de contratempo poderia ser evitado, já que se 
trata de um caso tão simples;

5. Loja atrasou entrega de presentes de casa-
mento. Dois meses após seu casamento, a consultora 
Ângela Lucas disse não ter recebido, até o início de 
março, presentes que estavam em uma lista da loja 
por eles escolhida. “Trocamos alguns produtos que 
tinham acabado [no estoque da empresa], mesmo 
achando um absurdo. Se escolhemos algum presen-
te, é porque gostamos deles. E, se nossos convidados 
compraram, eles deveriam ter separado para nos en-
tregar”. A empresa informou que todos os produtos 
já foram entregues à cliente Ângela Lucas, que acei-
tou receber itens similares àqueles fora de linha.

(Esta crônica foi publicada no e-book ‘Crônicas 
Jurídicas: o dia a dia do consumidor’)

Consumidor 
sofre...

Cabide de Perdas

Vasconcelos
Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Fernando
Woody Allen não
é um intelectual

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Crônica
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Lei estabelece que a espera no atendimento não pode ultrapassar um minuto

Foto: Divulgação

Colunista colaborador

Na autobiografia, 
o cineasta investe 
em um texto mui-
to bem-humorado 
e autodepreciativo
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Abri meu guarda-roupa e vi 
aqueles cabides pendurados. Adoro 
as minhas roupas. Mesmo as de mui-
tos anos, uso, reformo, abandono e 
me encanto de novo. Mas desta vez 
foi diferente. Tive a sensação que 
eu estava pendurada nos cabides 
também. Amorfa. Solitária. Abando-
nada à reclusão de mim mesma. Há 
um ano enclausurada e saindo só 
para as urgências: mercado, mamãe 
e farmácia, não sinto ânimo de me 
arrumar. Passo um batom de vez em 
quando. Mas são as mesmas rou-
pas. O mais à mão. O mais prático. O 
mais... E essas que bem uso, já estão 
gastas, tristes, disformes. Assim 
como eu! Mas insisto em usá-las. Por 
hábito. Por indiferença. Por acomo-
dação. Até por resistência!

Abro a caixa de brincos e bijoux? 
Então, essas é que são supérfluas 
mesmo. Sempre gostei dos enfeites e 
dos balangandãs. Mas agora? Quero 
ser despojada. Um corpo por si só. 
Nada de outros disfarces. A minha 
tristeza não deixa. O meu corpo 
pede concentração. E me conclama 
à paz. Como ter paz e tranquilidade 
nestes tempos?

Foi uma semana dura. Acordo 
ontem, morreu Zé Carlos Teixeira. Vou 
dormir e morreu sua amada Carmen. 
Outro piscar, lá se foi o Professor Wel-
lington Pereira. Na outra semana foi 
Gerusa, Marcos Lima, Luis Junior. Tudo 
isso depois de ter chorado a perda do 
marido de uma amiga; um ex-aluno 
especial que está na UTI; meu amigo 
que passou 15 dias internado; minha 
amiga de infância que teve seu pulmão 
comprometido; o filho de amiga que 

teve alta, mas está ainda em trata-
mento. E eu não paro de teclar – Meus 
Sentimentos! E agora repito – Meus 
Sentimentos! Pela enésima vez, às 
famílias desses e de outros mortos. 
Abraço os amigos desses e de outros 
mortos. E que eu tenha forças e sereni-
dade para enfrentar os meus próprios 
medos e fragilidades. Uma tragédia 
anunciada. E que poderia sim, em 
parte, ser evitada.

Choro pelas notícias. Choro com 
as notícias. Choro quando ouço Dra. 
Margareth, Dr. Dráuzio, Dra. Natha-
lia, Dr. Átila, Dr. Gonzalo, Dr. Pedro 
Hallal,  e quando falam do que ainda 
vem por aí. Tenho limites. Passei o 
ano me segurando e me cuidando. 
Buscando forças em tudo o que se 
fala – na arte, no humor, nas lem-
branças, mas agora estamos num 
momento que nada adianta. O medo 
nos assombra e espia por trás da 
porta. O sono, esse artigo de luxo? 
Por onde andas? A insônia, uma com-
panheira assídua. O medo.

Assisti o médico paraibano, Dr. 
Marcelo Queiroga assumir a vaga do 
quarto Ministro da Saúde desse des-
governo. Pedem pensamentos positi-
vos e força para o seu sucesso. Como 
posso acreditar? Pois quem manda 
é o dublê sabotador de presidente. 
O Médico Ministro paraibano? Já 

disse – ou não disse – a que veio – “a 
política é coisa do presidente”. Irá 
seguir os desmantelos e omissões do 
antecessor. Por um segundo, sim só 
um, pensei que poderíamos ter es-
perança; uma esperança se deu mais 
pelo quadro – A História da Medicina 
– que o artista plástico Flávio Tavares 
pintou de encomenda feita pelo Dr. 
Marcelo, para a Sociedade Brasileira 
de Medicina. E nós, assistimos Flávio 
pintar essa obra de arte on-line, 
descobrindo os caminhos de Oswaldo 
Cruz e Carlos Chagas. 

O mundo se une. O mundo escu-
ta. O mundo conclama o mundo para 
se salvar. Para cuidar dos enfermos. 
Para evitar as mortes. Para enterrar 
seus mortos. Para se solidarizar às 
famílias dos que ficam. E aqui, só 
assistimos crueldade, máscaras para 
enfiar em outros lugares; mimimis; 
desrespeito profundos e sabotagem 
às vidas. Sim! Estamos diante de um 
Senhor que, espero seja responsabi-
lizado pelo que vivemos. 

Agora fico a pensar no depois. 
Se sobreviver, sim, porque a morte 
chega à minha esquina, e as outras 
doenças chegam para todos tam-
bém, como vou reaprender a sair 
de casa; a espantar o medo? A me 
sentir segura; a sair da toca feito bi-
cho acuado?, a enfrentar as conver-
sas outras – que nem sei mais falar 
de outro assunto!; me readaptar, 
socializar, enfrentar novos desafios, 
novas coragens.

E, ou reabrir o meu guarda-roupa, 
e, será que vou conseguir ver o meu 
novo corpo nessas roupas que nem sei 
se ainda são minhas?

 Tive a sensação que eu estava 
pendurada nos cabides também. 
Amorfa. Solitária. Abandonada à 

reclusão de mim mesma 



Cultura

Quando fico nervosa não gosto de discutir. Prefiro es-
crever. Todos os dias eu escrevo. Sento no quintal e escrevo.

(Carolina Maria de Jesus. Quarto de despejo).

Para comemorar os 60 anos da 1ª edição do livro 
Quarto de despejo: diário de uma favelada, de Carolina 
Maria de Jesus, a editora Ática publicou uma edição co-
memorativa destinada ao público juvenil. Além do diário, 
a nova edição vem acrescida de uma fortuna crítica que 
inclui textos de Alberto Moravia, Otto Lara Resende, Car-
los Vogt, Audálio Dantas, Marisa Lajolo, José Carlos Sebe 
Bom Meihy, elvira Divina Perpétua, Fernanda Miranda. 
São apresentados também detalhes da vida, obra e ideias 
da autora de Quarto de despejo. 

Como tudo começou. em 1950, o jornalista e repór-
ter alagoano Audálio Dantas foi encarregado de fazer 
uma reportagem sobre a favela Canindé, em São Paulo. 
No rebuliço da favela, encontrou alguém que tinha o que 
dizer. A história que estava procurando se encontrava 
em uns 20 cadernos encardidos guardados no barraco. 
Ali estava a visão da favela, o seu dia a dia, era a triste 
viagem de Carolina e de seus companheiros. 

Impressionado com a escrita do diário, Audálio pu-
blicou trechos na Folha da Noite, em 1958, e depois na re-
vista O Cruzeiro (1959). em 1960, com a responsabilidade 
da edição, o diário foi publicado em livro. O jornalista fez 
alguns cortes e  selecionou os trechos mais significativos. 
O ano passado, na passagem dos 60 anos do lançamento 
do livro, a editora Ática lançou esta edição especial e a 
peça teatral Quarto de despejo – baseado no diário de Ca-
rolina Maria de Jesus.

Quando Carolina começou a escrever o diário? De 
forma sistemática, os registros começam no dia 15 de ju-
lho de 1955, sofreu alguma interrupção e terminou em 1º 
de janeiro de 1960. Foram quase cinco anos de escrita.

Duas são as tônicas constantes do diário: a fome e 
a leitura. Várias passagens do diário são denotadoras do 
que é amanhecer e não ter o que comer. Audálio Dantas 
considera que a fome aparece com frequência irritante, 
é personagem trágica e inarredável. É tão marcante que 
adquire cor na narrativa. A fome tem a cor amarela, como 
se comprova neste excerto:

Que efeito surpreendente faz a comida no nosso orga-
nismo! Eu que antes de comer via o céu, as árvores, as aves 
tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou-se aos 
meus olhos. (2020:p.47). 

De forma premonitória, vem esta afirmação: 
O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já pas-

sou fome. A fome é também professora. Quem passa fome 
aprende a pensar no próximo e nas crianças. (2020: p.35).

No que se refere ao livro e à leitura, várias passa-
gens atestam o apreço da autora pelo saber e pelo livro, 
como nos trechos que se seguem:

Quando cheguei em casa era 22:30. Liguei o rádio. To-
mei banho. Esquentei comida. Li um pouco. Não sei dormir 
sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor in-
venção do homem. (2020: p. 30).

Mais adiante, vem este depoimento bem pessoal: 
Eu percebo que se este Diário for publicado vai ma-

goar muita gente. Tem pessoa que quando me vê passar 
saem da janela ou fecham as portas. Estes gestos não me 
ofendem. Eu até gosto porque não preciso parar para 
conversar. (2020: p. 75).

Além desse diário, Carolina publicou outros livros, 
mas foi Quarto despejo que lhe deu fama e a tornou co-
nhecida nos meios literários. Traduzido para vários idio-
mas, já foi adotado em vestibulares de muitas universi-
dades brasileiras. essa edição comemorativa dos 60 anos 
de publicação é um referencial importante para estudos 
culturais e sociais no Brasil e no exterior. 

Notas Literárias
Do professor José Octávio de Arruda Mello rece-

bi o livro A Arapuan e o rádio paraibano: uma biografia 
dual (João Pessoa: A União, 2020). O autor explica que, 
no conjunto de dez capítulos, procurou apresentar uma 
biografia dupla – a de Otinaldo Lourenço e de Orlando 
Vasconcelos, radialistas que foram responsáveis por ex-
periências originais na radiofonia paraibana no período 
de 1949/1978. Foram quase trinta anos de atividades no 
radiojornalismo, mas o protagonismo maior é própria 
Rádio Arapuan. Com esse livro, o professor José Octávio 
retoma sua condição de historiador do cotidiano e um 
dos mais prolíferos escritores da Paraíba.

O poeta popular João Theotonio de Carvalho me 
enviou o livro Sonetos de Vida (João Pessoa: Ideia, 2016). 
Quem faz o prefácio do livro é o Pe. ernando Luiz Teixeira 
de Carvalho, que nos deixou recentemente. Com brilhan-
tismo, discorre sobre a biografia do poeta e ressalta o seu 
entusiasmo pela vida e pela poesia. São 140 sonetos que 
versam sobre o cotidiano da cidade, sobre poesia, bair-
ros de João Pessoa. Alguns sonetos vêm revestidos de um 
sabor jocoso, outros trazem a marca da religiosidade. Os 
dois livros são leituras diferentes e agradáveis.

‘Quarto de
despejo’

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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O nome não é por acaso: Luizinho 
do Pagode transpira samba de raiz e 
busca ressaltar o gênero da melhor 
forma possível. O carioca radicado na 
Paraíba mora no estado há mais de 40 
anos e sempre buscou trabalhar em 
prol do samba. Atualmente, Luizinho 
foca na sua rádio virtual, a Sambrasil, 
que pode ser acessada no site oficial: 
radiosambrasil.com, com uma progra-
mação que conta com 24 horas dedica-
das exclusivamente ao gênero. 

“Cantei e trabalhei em rádios em 
programas voltados ao samba, além de 
participar de campeonatos de Carna-
val como cantor e compositor. Acredito 
no crescimento do alcance em dissemi-
nar o samba não só da Paraíba, mas do 
Nordeste”, explica Luizinho. O site está 
completando dois anos e nasce como 
resultado das relações do artista com 
amigos de estados próximos como Rio 
Grande do Norte, Pernambuco, Forta-
leza e Alagoas.

O foco de Luizinho do Pagode não 
é apenas expandir o samba, mas tam-
bém divulgar novos nomes que têm, 
como base, os músicos que fizeram 
história através do samba de raiz. “A 
rádio toca artistas da terra e trabalha 
em cima de um resgate do samba”, 
completa ele, que recebe frequente-
mente mensagens de ouvintes da rá-
dio comentando, por exemplo, sobre 
artistas que conheceram através de 
sua seleção. “Há grandes nomes que 
muitos ainda não conhecem, a ideia 
do Sambrasil é essa, eu criei a rádio 
com a finalidade de divulgar o nosso 
samba, e eu ouço muita gente dizendo 
que, se não fosse eu, não saberia que 
tínhamos grandes sambistas e com-
positores na região. A rádio nasceu 
como uma alternativa para não deixar 
morrerem as raízes do samba”. 

Atualmente, o Sambrasil conta 
com colaboradores que são os pró-
prios artistas, podendo sugerir a in-
clusão de sua música na programação. 
“O site é de todo mundo. Quem quiser 
colaborar, eu vou transmitir pela rádio 
com o maior prazer. Pode entrar em 

contato comigo para o que precisar e 
desejar”, confirma Luizinho. 

O Sambrasil tem, hoje em dia, ou-
vintes espalhados pelo Brasil e mun-
do, incluindo países como Canadá, 
França e Chile. “Temos uma audiência 
fantástica, que acompanho diariamen-
te”, completa. “Tenho ouvintes no Rio 
de Janeiro que dizem que preferem o 
Sambrasil porque toca as coisas que 
eles têm vontade de ouvir, por causa 
do resgate das nossas pérolas”, exem-
plifica o fundador. 

Luizinho do Pagode, que fez parte 
da Rádio Tabajara, além das emissoras 
Correio e Arapuan, revela a boa recep-
tividade pela Paraíba, onde é radicado 
hoje. “Adoro a Paraíba e tenho os títu-
los de cidadão paraibano e pessoense. 
Tudo foi o samba que me deu”.

No site da Rádio, é possível en-
contrar também o contato de Luizinho 
para sugestões de músicas ou tirar 
dúvidas. “Recebo mensagens através 
do WhatsApp e, às vezes, até pelo site 
mesmo. Trabalho ainda com o remane-
jamento de músicas quinzenalmente e 
pesquiso sempre por coisas novas, re-

cebo coisas também pelo WhatsApp”, 
comenta, acrescentando que faz tudo 
sozinho pelo computador. 

Luizinho do Pagode analisa: “a li-
nha de frente do Brasil se chama sam-
ba”. Segundo ele, a Paraíba abarca gran-
des músicos voltados para o gênero e 
um público atento. “Temos muita gente 
boa por aqui no samba. Não podemos 
esquecer do samba de raiz. É como o 
forró pé de serra”, argumenta, compa-
rando dois gêneros que são bases para 
inúmeros outros da música popular 
brasileira. “Faço isso por amor ao sam-
ba, para o samba não morrer”. 

Rádio on-line dedica sua 
programação ao samba

Foto: Divulgação

Criada por Luizinho do Pagode, Rádio 
Sambrasil resgata o samba de raiz e 
apresenta novos nomes do gênero

Música

Conforme noticiado se-
mana passada pelo Jornal A 
União, a Academia Paraiba-
na de Ciência da Adminis-
tração (APCA) realizou, no 
último sábado (dia 20), o 
evento virtual veiculado no 
YouTube da própria institui-
ção, pautada como “Mulhe-
res que inspiram”.

Além dos 31 membros 
efetivos da APCA, muitos fo-
ram os estudantes e profes-
sores de administração de di-
versas instituições de ensino 
superior da Paraíba que par-
ticiparam desse evento.

Por conveniência técni-
ca e para que as imagens dos 
participantes não ficassem 
em espaços diminutos, por 
vez só eram mostradas as 
imagens de seis das dezenas 
dos que participaram do de-
bate virtual.

Cada uma das exposito-
ras explanou suas próprias 
histórias de vida, com foco 

nos aspectos profissionais. E 
assim se sucederam as expla-
nações, começando pela ad-
ministradora Luciene Laran-
jeiras, professora da UFPB, 
conselheira e delegada do 
CRA-PB da seccional de Ba-
naneiras (PB),  atuando tam-
bém em grupos de pesquisas 
referentes à produção, estra-
tégia, tecnologia, inovação e 
sustentabilidade.

Como segunda expo-
sitora, foi apresentada Ma-
riana Soares, farmacêutica 
e pós-graduada em admi-

nistração de empresas pela 
FVG e com MBA em gestão 
empresarial pela mesma 
FGV. É a franqueada da Far-
mácia Roval e Roval Pet de 
Campina Grande.

em seguida, houve a ex-
posição de Priscila Mendon-
ça, atual diretora do progra-
ma de microcrédito da PMJP 
e integrante do projeto de ex-
tensão da UFPB no campo da 
educação financeira voltado 
para mulheres vulneráveis.

Depois das conside-
rações, as expositoras res-

ponderam várias perguntas 
formuladas pelos demais 
participantes. A finalização 
do evento ocorreu com as pa-
lavras das acadêmicas orga-
nizadoras dessa live: Luciana 
Rabay, atual presidente da 
APCA; Luciane Albuquerque, 
vice-presidente; e emanoella 
Toscano, que as assessorou.

Para quem perdeu o 
evento, ele está disponível 
gratuitamente no canal do 
YouTube da APCA.

Evento ‘Mulheres que inspiram’ 
pode ser acessado no YouTube

Cairé Andrade
caireandrade@epc.pb.gov.br

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da

Rádio Sambrasil

‘Live’ da APCA teve seu foco nas vivências profissionais das expositoras
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Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no 

YouTube da APCA



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

Existem no Brasil algumas institui-
ções que promovem um tipo de racis-
mo. É o caso do Instituto de Advocacia 
Racial e Ambiental (Iara), chegando 
a questionar parecer do Conselho 
Nacional de Educação (CNE), que 
liberou a adoção do livro Caçadas de 
Pedrinho, de Monteiro Lobato (ilus-
tração).
       A escritora Ruth Rocha é auto-
ra de 40 livros infantis de inques-
tionável qualidade. O mais conhe-
cido é Marcelo, marmelo, martelo, 
que vendeu cerca de 3 milhões de 
exemplares. 
       Defendendo Monteiro Lobato, 
a escritora contou que, da sanha 
do “politicamente correto” do Iara, 
e outros, nem o folclore escapou. Uma 
editora chegou a sugerir cortar o cachim-
bo do Saci de um de seus livros. E Ziraldo, 
que recebeu reclamações de uma escola 
por usar a palavra bunda em O menino 
maluquinho?
       Por outro lado, é preocupante observar 
qualquer discurso induzindo à negação 
da identidade mestiça, predominante no 
Brasil. Entre os mestiços, estão os morenos. 
Não sou branco. Sou mestiço.

Identidade dos mestiços é predominante no Brasil
       Também 
preocupam 
algumas 
defesas de que 
as populações 
pardas sejam 
tratadas como 
negras ou 
indígenas e até 
brancas. É mais 
um capítulo da 
negação das 
peculiaridades 
mestiças.
       Esse tam-
bém é um dis-
curso racista. 
O racismo não 
tem cor defini-

da. Existem brancos que discriminam índios, 
amarelos e negros, e negros que discriminam 
brancos, índios, amarelos, morenos, e por aí 
vai. Não temos também sararás?
       Para entender bem essas coisas, não basta 
somente a intuição. Também é necessária a 
informação. Assim, sugiro aos neoracistas (por 
ingenuidade) que leiam uma obra importan-
tíssima, Racismo e discurso na América Latina, 
de Teun Van Djik.
       Depois da leitura, valem algumas audi-
ções de ‘Etnia caduca’, gravada por Lenine. Eis 

parte da letra do pernambucano: “É como um 
caldeirão / Misturando ritos e raças / É a missa 
da miscigenação / Um mameluco maluco / 
Um mulato muito louco / Moreno com cafuzo 
/ Sarará com caboclo / Um preto no branco / 
E um sorriso amarelo banguelo / Galego com 
crioulo / Nissei com pixaim / Curiboca com 
louro /  Caburé com curumim”.
       

nnnnnnnnnn

       Por que não termos uma visão cientí-
fica (sem dogmas), entendendo que quase 
todos os grupos humanos são produtos de 
mestiçagens? A permanente evolução da es-
pécie humana e o caráter sempre provisório 
desses grupos tornam ilusória qualquer de-
finição baseada em dados étnicos estáveis. 
A genética demonstra que a variabilidade 
humana quanto às combinações raciais 
pode ser imensa.
       Em João Pessoa chegou a haver a cam-
panha (felizmente de curta duração) “Moreno 
não, eu sou é negro”, levando a um discurso 
racista ao partir para o reducionismo de que 
há três grandes raças – amarela, branca e negra 
– e as outras seriam “apenas” mestiçagens. Eu, 
que sou moreno, convivo muito bem com pre-
tos de olhos verdes e brancos de olhos azuis. 
Com toda a raça humana, enfim.

Rui Leitão e o
tropicalismo
       A questão do 
movimento tropica-
lista sempre está em 
questão. Ela é abordada 
por Rui Leitão no livro 
Inventário do tempo 
II. Como Rui aborda 
a questão num dos 
trechos da obra:
       “A desaprovação de 
alguns, principalmente 
dos mais apaixonados 
militantes da esquerda 
estudantil, fez com que 
o tropicalismo passasse 
por incidentes desagra-
dáveis. Fui testemunha 
de um deles. O Grupo 
Trapiche realizava um 
debate sobre o tropi-
calismo, no auditório 
do Lyceu, em 1968, 
quando repentina-
mente seus principais 
defensores, Marcus 
Vinicius de Andra-
de, Carlos Aranha e 
Jomard Muniz de Brito, 

foram atingidos por 
ovos podres jogados 
pela plateia. Esse acon-
tecimento teve ampla 
repercussão nos meios 
intelectuais, artísticos 
e políticos de nosso 
estado. 
       Estive presente tam-
bém ao lançamento do 
manifesto dos tropica-
listas paraibanos na Fafi 
– Faculdade de Filosofia, 
com a participação de 
grande público. 
       O documento 
trazia as assinaturas 
de figuras conhecidas 
do mundo artístico, 
cultural e jornalístico 
da nossa província. 
Dentre outros eram 
seus signatários: Car-
los Aranha, Marcus 
Vinicius, Jomard Brito, 
Wills Leal, Martinho 
Moreira Franco, Raul 
Córdula.
       O tropicalismo teve 
vida curta, mas criou uma 
nova maneira de fazer 
cultura no Brasil”.

Imagem: Rodrigo R. de Souza/Divulgação

Cultura

Na edição do ‘Mês da Mulher’, profissionais da área falam sobre as ferramentas e meios para democratizar o acesso à cultura

Nesta semana, a Funda-
ção Espaço Cultural realiza 
três edições especialmente 
dedicadas à programação do 
‘Mês da Mulher’: começan-
do nesta terça-feira, sobre o 
tema Acessibilidade no Au-
diovisual. O debate gratuito 
pode ser acompanhada ao 
vivo a partir das 19h pela TV 
Funesc (/funescpbgov), no 
YouTube, e desta vez conta 
também com Nemo Lima, 
que realiza a interpretação 
de Libras.

Para falar sobre o tema, 
a mediadora Amanda Fal-
cão integra um bate-papo à 
distância com as convidadas 
Cida Leite (audiodescrito-
ra consultora graduada em 
História pela UFRJ e em Di-
reito pela Unesa), Flávia Ma-
yer (professora no Departa-
mento de Comunicação e do 
Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação da UFPB) e 
Larissa Hobi (audiodescrito-

ra, professora, artista e pes-
quisadora com mestrado em 
Artes Cênicas pela UFRN)

De acordo com a media-
dora Amanda Falcão, jorna-
lista com mestrado em Jorna-
lismo Profissional, a Funesc 
vem se preocupando em am-
pliar o leque da acessibilida-
de para abranger um público 
cada vez mais completo. “Ain-
da quando a gente estava des-
cobrindo e implementando 
algumas ações, veio a pande-
mia. Um desses projetos era o 
Cine Bangüê Acessível, even-
to que a gente realizava uma 
vez por mês”. 

Como apontado pela 
mediadora, um dos exemplos 
de acessibilidade se dá pela 
audiodescrição, que consiste 
em uma faixa auditiva adi-
cional ao audiovisual e é des-
tinada ao público a exemplo 
de deficientes visuais, idosos 
e pessoas do espectro autis-
ta. “Não depende apenas da 
vontade da pessoa que exi-
be o filme, por exemplo, mas 
deve ser considerada uma 

etapa voltada para isso des-
de o início da produção”.

A professora Flávia Ma-
yer deve trazer um olhar 
voltado para o âmbito aca-
dêmico na conversa. “Nor-
malmente se pensa no for-
mato final do filme em se 
trabalhar a inclusão da au-
diodescrição, por exemplo, 
mas como isso tornar a ferra-
menta acessível se antes não 
foi pensado nisso?”, argu-
menta. “Devemos repensar 
na lógica da acessibilidade. 
Existem leis que nos obrigam 
minimamente a oferecer es-
sas ferramentas, a questão é 
pensar: se eu já tenho que in-
cluir essas ferramentas, por-
que não incluí-las desde o 
início? Como o cinema pode 
e deve se organizar nessa ló-
gica de acessibilidade sem 
abrir mão de outras caracte-
rísticas do cinema?”.

Focando na ferramenta 
de audiodescrição, a profes-
sora Flávia continua: “ela já 
pode abranger muitos públi-
cos que, de alguma manei-

ra, têm algum obstáculo na 
apreciação de imagens. Mas 
eu não posso, por exemplo, 
colocar que a necessidade de 
uma pessoa com espectro au-
tista é a mesma de uma com 
deficiência visual”, exemplifi-
ca. “Deve ser pensada numa 
tradução voltada para a ex-
periência do usuário. Existe 
potencial, mas é preciso tam-
bém que a gente pense nessas 
possibilidades para não gerar 
outros problemas”. 

Como base da democra-
cia, Flávia aponta o acesso à 
cultura. Por isso, ela define 
essas inclusões como algo de 
direito do público, e não como 
“caridade”, em suas palavras. 
“Devemos discutir e buscar 
ferramentas de acessibilida-
de, tem que ser colocada a 
discussão neste lugar e cha-
mar o cidadão para discutir 
com a gente as possibilidades 
de inclusão e construirmos 
em conjunto”.

Outro elemento de des-
taque nesta noite se dá pela 
interpretação em Libras de 

Nemo Lima, que realizou a 
primeira interpretação para 
o público no Espaço Cultural 
em março de 2020, no show 
da cantora Duda Beat. “Aque-
le foi o nosso primeiro show 
com o recurso, mas temos 
muitos planos voltados para 
isso”, adianta Amanda Falcão. 
“A contratação de Nemo foi 
o pontapé para focarmos os 
projetos a esta necessidade. 
Somos uma fundação com 
equipamentos culturais dis-
tribuídos pelo estado e temos 
muitas ações voltadas para 
diversos públicos. A gente 
percebia que existia a dificul-
dade de parte do público em 
se aproximar e comparecer 
aos eventos, e isso nos fez 
querer mudar mesmo. Ini-
cialmente, a gente pensou na 
questão estrutural e, agora, a 
gente pensa nessa questão da 
produção de eventos”. 

Como parte da inclusão 
de diversos aspectos rela-
cionados à acessibilidade, a 
mediadora da edição afirma 
que a fundação está em con-

tato com outras instituições 
para aprimorar os serviços 
e abranger os públicos da 
melhor forma possível. “Ain-
da temos muito a aprender 
e fazer algo que seja mesmo 
eficaz para as nossas ações 
atingirem o público de for-
ma completa”.

A Funesc se dedica tam-
bém, neste período, ao plane-
jamento de projetos e ações 
presenciais para o pós-pan-
demia. “Estamos buscando 
escutar as pessoas e estu-
dar as melhorias”, completa 
Amanda Falcão.

Painel Funesc debate tema da 
acessibilidade no audiovisual
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Através do QR Code acima, 
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Funesc no YouTube
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Azevêdo ressalta que alguns prefeitos estão mal informados, porque não é o estado quem decide a quantidade de doses de cada município

O governador João Azevêdo 
(Cidadania) realizou ontem uma 
explanação sobre como é realizada 
a distribuição de vacinas para cada 
município da Paraíba, durante o 
programa ‘Conversa com o Gover-
nador’, veiculado semanalmente 
na Rádio Tabajara. De acordo com 
ele, a distribuição é feita de acordo 
com as recomendações do Plano 
Nacional de Vacinação. A declaração 
foi necessária após alguns prefeitos 
criticarem a forma como o número 
de vacinas está sendo distribuído.

Um dos prefeitos a realizar essa 
crítica foi o de Campina Grande, 
Bruno Cunha Lima (PSD), que ten-
tou acusar o Governo do estado de 
estar favorecendo João Pessoa na 
distribuição de vacinas.

A acusação do prefeito foi feita 
em resposta a um comentário nas 
redes sociais realizado no último 
domingo (21) por um internauta, 
cobrando de Bruno Cunha Lima a 
agilidade do processo de vacina-
ção em Campina Grande. O prefeito 
usou como argumento o número 
de habitantes entre uma cidade e 
outra. “Quanto a João Pessoa, é bem 

mais fácil adiantar o processo já 
que estão recebendo tratamento 
diferente por parte da Secretaria 
estadual da Saúde. É só olhar no 
portal da transparência das vacinas 
do Ministério da Saúde. Apesar de 
ter apenas duas vezes o número de 
habitantes, o estado já entregou três 
vezes mais vacinas para João Pes-
soa do que para Campina Grande. 
entende agora a diferença?”, disse.

Durante o programa, João Aze-
vêdo esclareceu que, para decidir o 
número de vacinas distribuídas, é 
preciso olhar além da quantidade de 
habitantes de cada município. “Não 
é possível fazer essa comparação 
apenas com os habitantes. É muito 
fácil de entender. O plano nacional 
de imunização prevê que, por exem-
plo, indígenas tivessem prioridade 
na vacinação. então aqui nós temos 
no Conde, em Marcação, Baía da 
Traição. então, na primeira remessa, 
esses municípios receberam para 
vacinar 100% desse público. em 
outros municípios que não tinham 
comunidade indígena, receberam 
uma quantidade menor de vacina”, 
explicou.

O governador continuou es-
clarecendo que essa distribuição 
acontece de acordo com a deter-

minação do Ministério da Saúde. 
“O Ministério da Saúde disse que a 
segunda remessa era para atender 
27% dos profissionais de saúde. Se o 
município tem 100 profissionais, ele 
receberia 27 doses, se o município 
tem mil, receberia 270. É assim que 
funciona, não é o cálculo apenas 
com a população do município que 
é levado em conta”.

Na opinião de João Azevêdo, 
esse tipo de crítica é feito por falta 
de informação. ele ainda ressaltou 
que os prefeitos precisam focar mais 
em vacinar e dar menos ênfase para 
esse tipo de discussão. “O que a gen-
te vê são alguns prefeitos imaginan-
do que a diferença de vacinas que 
sai para determinado município é 
por vontade do gestor do estado ou 
algum outro município qualquer. É 
preciso se informar para poder falar 
aquilo que é correto. Isso precisa 
ser compreendido pelos prefeitos. 
O que buscamos é vacinar a maior 
quantidade possível da nossa popu-
lação. Todas as vacinas que chegam 
são distribuídas para os municípios 
em 24 horas, para que a gente possa 
agilizar esse processo. Gastar ener-
gia com esse tipo de discussão é 
perda de tempo, precisamos manter 
o foco na vacinação”.

A Secretaria estadual da Saú-
de também se manifestou sobre 
a acusação de que estaria favore-
cendo municípios na distribuição 
das vacinas. “Sobre o critério para 
distribuição de vacinas para os mu-
nicípios, a Secretaria estadual da 
Saúde esclarece que o único critério 
adotado para o cálculo de doses é 
a população de cada público alvo”.

Além disso, a SeS esclareceu 
que, através de uma decisão judi-
cial, João Pessoa pode destinar até 
6% das doses recebidas para seus 
profissionais de saúde que estão 
na linha de frente no combate à 
pandemia. “Importante registrar 
que na decisão judicial publicada na 
última semana, nos autos do agravo 
de instrumento que tramita no TRF 
da 5ª Região, ficou esclarecido pelo 
magistrado que João Pessoa pode 
destinar até 6% das doses recebi-
das ou que vier a receber para os 
seus profissionais de saúde envol-
vidos no combate da pandemia da 
covid-19. Sendo assim, os demais 
municípios receberão este quan-
titativo nas remessas seguintes, 
cumprindo todo o cronograma de 
imunização dentro da população a 
ser vacinada em cada público alvo”, 
diz a nota.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Vacina: divisão segue orientação 
federal, relembra governador

Matérias aprovadas
Apesar da suspensão das atividades presenciais no Poder Legislativo, em 
pouco mais de um mês os deputados estaduais aprovaram 1.235 matérias 
na atual legislatura da Assembleia Legislativa da Paraíba. Página 14
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Cidade das mulheres
O município de Duas estradas, com 3.640 
habitantes e localizado na Região do Brejo 
paraibano, distante a 124 quilômetros 
da capital, João Pessoa, tem se destacado 
por ter uma marca diferente da realidade 
estadual e nacional: ser comandado por 
mulheres, com prefeita, vice-prefeita e 
70% do secretariado feminino. A cidade 
é comandada pela prefeita Joyce Renally 
Felix Nunes (MDB) e por sua vice, Maria 
do Céu Paulino da Nóbrega (PSDB).

‘Comunicação no Semiárido’
O grupo de pesquisa ‘Observatório do 
Jornalismo no Semiárido’, do Centro de 
Comunicação, Turismo e Artes (CCTA) da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
realizou na sexta-feira (19)o lançamento 
do ebook ‘Comunicação no Semiárido 
Brasileiro’. A obra estará disponível gratui-
tamente, na plataforma digital da editora 
Marca da Fantasia. O livro é resultado de 
três anos de estudos realizados por pes-
quisadores da Paraíba, Pernambuco e Rio 
Grande do Norte.

Vagas de estágio
A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) 
aprovou o Projeto de Lei 1.388/2019 que 
estabelece reserva de vagas de estágio de 
nível superior em órgãos ou entidades da 
administração pública do estado para pes-
soas com idade igual ou superior a 60 anos. 
A propositura é de autoria do deputado 
estadual eduardo Carneiro (PRTB). Agora, 
a iniciativa vai para o Poder executivo para 
sancionar ou vetar a nova lei.

Onda de mortes em Brasília
Até a última semana, a Câmara dos De-
putados, em Brasília, havia registrado ao 
menos 21 óbitos de funcionários e 482 
contágios desde março de 2020. Os nú-
meros dão ideia de que a onda que varre 
o Brasil e que no último dia 18 vitimou o 
senador Sérgio Olímpio Gomes (PSL-SP), 
o Major Olímpio, tem atingido com toda 
a intensidade órgãos públicos da capital 
federal que, em grande parte, decidiram 
retomar o trabalho presencial ou semi-
presencial.

Ronaldo Cunha Lima
A Associação Brasileira de Advogados 
Criminalistas (Abracrim) criou a Comis-
são Nacional de Arte, Cultura e Literatura 
Poeta Ronaldo Cunha Lima. O lançamento 
aconteceu durante a ‘Quinta Criminal’, 
realizada no último dia 18, data em que 
o homenageado completaria 85 anos. 
Organizador do evento, o presidente na-
cional em exercício da Abracrim, Sheyner 
Asfora relembrou a trajetória do político. 
“O poeta Ronaldo Cunha Lima produziu 
uma valiosa obra literária”.

‘Balcão Virtual’
A juíza titular da Vara Única e diretora 
do Fórum da Comarca de Areia, Alessan-
dra Varandas Paiva Madruga de Oliveira 
Lima, instalou o ‘Balcão Virtual’. Todos 
os serviços presenciais no Fórum estão 
suspensos, salvo os de urgência, e os ser-
vidores estão trabalhando em casa (home 
office). A magistrada disponibilizou um 
notebook, com acesso à plataforma Zoom, 
para atendimento virtual para jurisdicio-
nados e advogados manterem contato com 
os servidores do Cartório, que trabalham 
nesse sistema, em rodízio.

Deputado paraibano apresenta emenda para 
recompor auxílio emergencial de R$ 600,00

Vereador volta a apontar 
falhas do governo central

Desconto na outorga 
onerosa é aprovado

O deputado federal Gervá-
sio Maia (PSB) apresentou no 
Congresso Nacional emenda mo-
dificativa para alterar a Medida 
Provisória 1.039/2021 e garantir 
o pagamento de R$ 600,00 do 
auxílio emergencial até o fim da 
pandemia da covid-19. O docu-
mento foi protocolado na última 
sexta-feira (19) na Câmara dos 
Deputados.

Gervásio pontuou que a me-
dida provisória do governo não 

permite cadastros adicionais e 
limitou o auxílio em apenas qua-
tro meses. “O auxílio emergencial 
é uma medida de saúde pública, o 
valor apresentado pelo governo 
nem uma cesta básica compra. 
Bolsonaro (sem partido) mostra, 
mais uma vez, sua má vontade 
em garantir a sobrevivência de 
milhões de brasileiros. Por con-
ta dessa maldade, apresentei a 
emenda modificativa pedindo o 
retorno do valor do benefício para 

O vereador pessoense Marcos 
Henriques (PT) voltou a apontar 
ontem diversas falhas cometidas 
pelo Governo Federal no combate 
à pandemia do novo coronavírus, 
principalmente no que se refere ao 
retardamento para a compra e distri-
buição das vacinas contra a covid-19.

“essas últimas semanas têm 
sido duras, de desesperança. es-
tamos chegando a três mil mortes 
diárias. O Brasil está como o Titanic 
depois de colidir com um iceberg. O 
capitão, ou o presidente da Repú-
blica, não admite a colisão e agora 
não há botes salva-vidas para todos, 
ou seja, não há vagas nos hospitais, 
em enfermarias e UTIs”, comparou 
Marcos Henriques, ao lamentar a 
morte por covid-19, no último dia 
14, do presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores em Telecomunica-
ções da Paraíba (Sinttel-PB), Wallace 
Pereira, que não resistiu à doença, 
aguardando vaga em UTI.

Ao lembrar uma proposta de 
sua autoria que pede auxílio emer-
gencial para bares e restaurantes da 
capital, Marcos Henriques defendeu 
o debate sobre a abertura de leitos de 
UTI, as restrições ao horário de fun-

cionamento do comércio, isolamento 
social, fiscalizações e garantias à se-
gurança financeira dos cidadãos que 
perderam emprego ou não podem 
trabalhar.

“É difícil debater o fechamento 
do comércio e demais restrições que 
estamos vivenciando porque as pes-
soas têm fome. Peço que os governos 
estendam a mão para o povo. Meu 
projeto que sugere auxílio emergen-
cial para bares e restaurantes é em 
prol de que haja um capital de giro 
para pequenos empresários. Temos 
que repensar o destino do que nós 
arrecadamos. Temos que garantir 
que o máximo de pessoas consiga 
ficar em casa, mas com responsabi-
lidade. Não podemos falar em dis-
tanciamento e deixar pessoas com 
fome, nem ‘brincar’ de que estamos 
fazendo distanciamento quando na 
realidade está acontecendo algo di-
ferente”, criticou Marcos Henriques.

A Comissão de Orçamento, 
Finanças, Obras e Administração 
Pública (CFO) da Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP) foi favorável, 
na reunião de ontem, à concessão 
de descontos à outorga onerosa do 
direito de construir. Os parlamen-
tares ressaltaram a importância do 
projeto para a retomada da econo-
mia na capital paraibana.

O projeto é de autoria do Po-
der executivo municipal e aumenta 
o desconto concedido à contrapar-
tida financeira paga pelo benefi-
ciário da outorga onerosa em cota 
única ou por meio de parcelamento. 
De acordo com o documento, em 
cota única, até a expedição do alva-
rá, haverá a incidência de 25%; em 
parcelamento com incidência de 
descontos dependendo da quanti-
dade de parcelas, bem especifica-
das pela norma.

A outorga onerosa é um ins-
trumento jurídico usado para 
incentivar o desenvolvimento ur-
bano, sendo uma forma prevista 
em lei para se exercer o direito de 
construir de acordo com o coefi-
ciente máximo estabelecido pelo 
zoneamento, mediante contrapar-
tida prestada pelo beneficiado à 
sociedade.

O coeficiente de aproveita-

mento varia de acordo com a in-
fraestrutura da região. O proprie-
tário de determinado terreno que 
deseja construir uma área maior 
do que a estabelecida pelo coefi-
ciente de aproveitamento básico 
precisa “pagar” ao município por 
esse potencial adicional de cons-
trução pela área já ter sido alvo 
de investimentos anteriores que a 
proporcionaram boa infraestrutu-
ra. essa contrapartida é entendida 
como valor simbólico pelos inves-
timentos previamente realizados 
na área e é devolvida à sociedade e 
reinvestida na cidade, promovendo 
um ciclo virtuoso.

O parecer favorável do verea-
dor Zezinho Botafogo (Cidadania) 
foi aprovado de forma unânime 
pelos membros da comissão. “Ana-
lisei com atenção o projeto. ele traz 
mudanças no modo de cobrança da 
outorga onerosa. estamos viven-
do um tempo em que precisamos 
fomentar setores da economia e a 
possibilidade do parcelamento vai 
contribuir muito para o empresário 
empreendedor, que vai perceber 
que a cidade está receptiva a novas 
construções”, afirmou o vereador 
Carlão do Bem (Patriota), salientan-
do que outros setores da economia 
também precisam ser estimulados.

R$ 600,00 até o fim da pandemia”, 
ressaltou o parlamentar.

Publicada na quinta-feira da 
semana passada, a medida pro-
visória do Governo Federal esta-
beleceu em R$ 150,00 o valor do 
auxílio para a família de uma só 
pessoa, R$ 250,00 para as demais 
famílias e R$ 375,00 para as famí-
lias com filhos chefiadas por uma 
mulher, pelo período de quatro 
meses. O governo limitou o auxílio 
a uma pessoa por família.Gervásio: “É uma medida de saúde pública”

Foto: Agência-Câmara

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Marcos Henriques 
aponta dias difíceis e 

de desesperança com a 
proliferação da covid-19



Políticas

Sessões, reuniões e audiências públicas do Poder Legislativo permanecem sendo realizadas de forma remota
Para manter um “ritmo ace-

lerado de trabalho” durante a 
pandemia do novo coronavírus 
(covid-19), a Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba (ALPB) tem inten-
sificado a aprovação de matérias 
na Casa. Apesar da suspensão das 
atividades presenciais no Poder 
Legislativo, em pouco mais de um 
mês os deputados estaduais apro-
varam 1.235 matérias na atual 
legislatura, entre vetos, projetos 
de lei, projetos de resolução, de lei 
complementar e requerimentos. 
As sessões, reuniões e audiências 
estão sendo realizadas de forma 
remota.

A mesa diretora da ALP Btem 
focado em condições para que os 
deputados possam produzir e 
para que o setor administrativo 
continue trabalhando com agili-
dade neste período. “Nós temos 
trabalhado bastante para que 
esta Legislatura cumpra com as 
suas atividades. São deputados 
compromissados com o nosso 
povo paraibano. Essa produção 
também se deve à capacidade de 
trabalho de todos os funcionários, 
pois nunca se produziu tanto na 
Assembleia”, destacou o presiden-
te Adriano Galdino (PSB).

Durante esse período, discus-
sões e votações pautaram o dia a 
dia dos parlamentares, resultando 
em um grande número de maté-
rias aprovadas e diversos debates 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Em pouco mais de um mês, ALPB 
aprova cerca de 1.200 matérias
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Política na História

625 — Batalha de Uude, a segunda batalha pela 
conquista de Meca pelas forças muçulmanas co-
mandadas por Maomé.

752 — Estêvão é eleito papa. Ele morre três dias 
após, antes de ser ordenado bispo e não é consi-
derado um papa legitimado.

1324 — Papa João XXII excomunga o imperador 
Luís IV da Baviera.

1540 — A Abadia de Waltham se rende ao rei 
Henrique VIII da Inglaterra, a última comunidade 
religiosa a ser fechada durante a Dissolução dos 
Mosteiros.

1553 — Duarte da Costa é nomeado governador-
geral do Brasil.

1648 — A França e a República das Sete Provín-
cias Unidas dos Países Baixos assinam o Tratado 
de Concórdia, que regulamenta a divisão da Ilha 
de São Martinho.

1757 — Captura do forte de Chandannagar pelas 
forças britânicas.

1801 — O czar Paulo I da Rússia é golpeado com 
uma espada, depois estrangulado até a morte em 
sua cama no Castelo de São Miguel.

1821 — Guerra de independência da Grécia: 
batalha e queda da cidade de Calamata.

1843 — O Chile toma posse do Estreito de Ma-
galhães e mantém a soberania sobre ele até hoje.

1849 — Após as fracassadas tentativas de conse-
guir o Risorgimento da Itália e considerando que a 
sua utilidade para o país havia terminado, Carlos 
Alberto da Sardenha abdica em favor de seu filho 
Vítor Emanuel II e se exila em Portugal, vindo a 
morrer meses depois.

1868 — Guerra do Paraguai: após dois anos 
impedindo o progresso das forças aliadas, o forte 
paraguaio de Curupaiti é tomado pelas forças 
lideradas pelo comandante-em-chefe do Exército 
brasileiro no Paraguai, o então Marquês de Caxias.

1869 — Luís Alves de Lima e Silva recebe o título 
de Duque de Caxias, tornando-se o último duque 
do Império do Brasil.

1879 — Ocorre a primeira batalha da Guerra 
do Pacífico, no confronto do Chile com as forças 
conjuntas da Bolívia e do Peru.

1881 — Término da Primeira Guerra dos Bôeres 
na África do Sul.

1919 — Em Milão, Itália, Benito Mussolini funda 
seu movimento político fascista.

1933 — O parlamento alemão concede plenos 
poderes ao governo de Hitler.

1940 — A Resolução de Lahore é apresentada 
na Convenção Geral Anual da Liga Muçulmana.

1942 — Segunda Guerra Mundial: no Oceano 
Índico, as forças japonesas capturam as Ilhas 
Andamão.

1956 — O Paquistão torna-se a primeira repúbli-
ca islâmica do mundo.

1962 — Em resposta ao alinhamento de Cuba 
com a União Soviética em plena guerra fria, o presi-
dente dos Estados Unidos John F. Kennedy amplia 
as medidas tomadas por Eisenhower mediante a 
emissão de uma ordem executiva, ampliando as 
restrições comerciais contra Cuba.

1983 — Iniciativa Estratégica de Defesa: o presi-
dente Ronald Reagan faz sua proposta inicial para 
desenvolver tecnologia para interceptar mísseis 
inimigos.

1988 — Guerra Civil Angolana: término da Bata-
lha de CuitoCuanavale e início da saída das tropas 
estrangeiras do conflito.

1991 — A Frente Revolucionária Unida, com o 
apoio das forças especiais da Frente Patriótica 
Nacional da Libéria, de Charles Taylor, invade 
Serra Leoa em uma tentativa de derrubar Joseph 
SaiduMomoh, desencadeando 11 anos de Guerra 
Civil de Serra Leoa.

sobre as proposituras apresen-
tadas. Foram apreciados, até o 
momento, 1.009 requerimentos, 
103 projetos de lei, 58 sessões 
especiais e audiências públicas, 34 
indicações, 19 pedidos de informa-
ção, sete projetos de resolução, um 
projeto de lei complementar, dois 
decretos e dois vetos encaminha-
dos pelo Governo do Estado.

Os parlamentares ressaltam 
que cada um deles tem como prin-
cipal objetivo produzir propostas 
para melhorar a qualidade de vida 
da população, tornando a Paraíba 
melhor e mais desenvolvida.

“A atual Legislatura conta com 
um corpo parlamentar atuante e 
eficaz na elaboração de matérias. 

Essa produção se deve à capaci-
dade de trabalho de todos os de-
putados, que propõem matérias 
de forma recorde, e a capacidade 
do nosso setor administrativo, que 
inclui a Secretaria Legislativa junto 
com as comissões, que fazem com 
que o encaminhamento aconteça 
o mais rápido possível”, disse o vi-
ce-presidente da Casa, o deputado 
estadual Tião Gomes (Avante).

Entre as matérias aprovadas 
pela Assembleia Legislativa du-
rante esse início de ano, algumas 
foram sancionadas e transforma-
das em lei, como a do deputado 
Adriano Galdino, que autoriza o 
Governo do Estado a realizar com-
pra de vacinas contra a covid-19, 

e a de Anderson Monteiro (PSC), 
que multa em até R$ 10 mil quem 
furar a fila da vacinação contra a 
covid-19 e desrespeitar os crité-
rios estabelecidos pelo Ministério 
da Saúde para receber a vacina.

Durante este mês, em que se 
comemora o ‘Dia Internacional da 
Mulher’, os deputados aprovaram 
projetos de lei que beneficiam, 
protegem e garantem direitos às 
mulheres paraibanas. Eles vota-
ram favoráveis às matérias que 
criam a ‘Política Estadual de Pre-
venção da Mortalidade Materna’, 
além de apoiar e acolher gestan-
tes e parturientes durante ende-
mias, epidemias ou pandemias. 
Além disso, também foi aprovado 
projeto que prioriza atendimento 
às mulheres vítimas de violência 
doméstica.

A Assembleia Legislativa tam-
bém já declarou apoio ao gover-
nador João Azevêdo (Cidadania) 
pelas medidas restritivas tomadas 
pelo gestor, para conter os estra-
gos que vêm sendo causados pela 
pandemia e amenizar a crise para 
a população paraibana e comer-
ciantes. Os deputados estão en-
caminhando um documento ao 
presidente da República, Jair Bol-
sonaro (sem partido), para a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) 
e para todos os países possíveis, 
clamando ajuda para combater o 
novo coronavírus.

Deputado Tião Gomes é o primeiro-vice-presidente da Assembleia:  “Corpo parlamentar eficaz”

Foto: Avante

Comissão de Saúde realiza audiência pública 
para debater programa de combate à covid

Projeto de lei “resgatado” na Câmara de CG 
pretende criar emenda impositiva no município

A Comissão de Saúde, Sa-
neamento, Assistência Social, 
Segurança Alimentar e Nutricio-
nal da Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) realiza audiência 
pública amanhã, a partir das 15h, 
com participação de dirigentes 
do Conselho Regional de Medi-
cina da Paraíba (CRM-PB) para 
discutir estratégias de combate à 
pandemia da covid-19 no estado.

No centro dos debates, o pro-
grama do CRM-PB denominado 
‘Médicos Contra o Coronavírus’, 
que na ocasião será apresentado 
e explicado por dirigentes do 
órgão. Com os parlamentares, os 

médicos vão debater uma série 
de mutações e novas estratégias 
de enfrentamento ao novo coro-
navírus no estado. A Comissão de 
Saúde da Assembleia é presidida 
pelo deputado estadual, Taciano 
Diniz (Avante).

Antes dessa audiência da 
Comissão de Saúde, pela manhã, 
as atividades desta semana na 
Assembleia começam mesmo 
é com uma sessão plenária que 
está marcada para as 9h. Até o 
meio da tarde de ontem, a Secre-
taria Legislativa da Casa ainda 
não havia divulgado a pauta da 
primeira sessão plenária da se-
mana.

Para amanhã, no entanto, 
antes da segunda sessão plená-

ria, a novidade da agenda é a pri-
meira reunião da nova Comissão 
de Orçamento que está marcada 
para começar às 8h. A Comissão 
de Orçamento é presidida pelo 
deputado estadual Branco Men-
des (Podemos).

As sessões plenárias de hoje 
e amanhã começam às 9h, sendo 
que a primeira hora é dedicada 
ao pequeno expediente – para 
discursos e pronunciamentos 
dos deputados –, com as discus-
sões e votações de matérias da 
ordem do dia começando a partir 
das 10h.

A quarta-feira é o dia de mais 
atividades da Casa porque, além 
do plenário e da Comissão de Or-
çamento pela manhã, a partir das 

15h tem também a primeira reu-
nião da CPI da Homofobia. Cria-
da desde o ano passado e com 
tempo de trabalho prorrogado 
devido a pandemia, a comissão 
é presidida pela deputada esta-
dual Estela Bezerra (PSB).

Na quinta-feira (25), a única 
reunião programada é uma ordi-
nária, às 10h, e será da Comissão 
de Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência. No mesmo ho-
rário no dia seguinte, sexta-feira 
(26), a Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia volta a se reunir e encerra as 
atividades da semana com uma 
reunião de trabalho, onde vai 
discutir ‘O Poder Público e a Luta 
das Mulheres com Deficiência’.

O vereador Olímpio Oliveira 
(PSL) apresentou um projeto de 
lei na Câmara Municipal de Cam-
pina Grande (CMCG) que pretende 
implantar o chamado orçamento 
impositivo no município. A ideia, 
lembra o vereador, não é nova, in-
clusive o atual prefeito campinense, 
Bruno Cunha Lima (PSD), já havia 
apresentado proposta semelhante 
em 2013, quando exercia o manda-
to de vereador em Campina Grande.

Naquela época, também re-
lembra Olímpio Oliveira, o projeto 
do hoje prefeito não prosperou. 
“Mas agora eu resgatei a proposta, 
que na prática viabiliza a efetivação 
no município da Emenda Constitu-
cional 86 de 2015”.

Se a proposta for aprovada, o 
Poder Executivo ficará obrigado a 
promover a execução orçamentária 
e financeira da programação incluí-
da por emendas individuais dos 23 

integrantes do Poder Legislativo 
municipal de Campina Grande em 
Lei Orçamentária Anual (LOA), ou 
seja, serão impositivas as emendas 
individuais ao projeto de lei orça-
mentária aprovadas no limite de 
1,2%da receita corrente líquida 
prevista no projeto encaminhado 
pelo Poder Executivo, sendo que a 
metade desse percentual será desti-
nada a ações e serviços públicos de 
saúde, conforme dispõe o § 9º, do 
artigo 166, da Constituição Federal.

Segundo Olímpio, o orçamento 
impositivo já é uma realidade na 
Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal, que conseguiram a aprova-
ção da Emenda Constitucional 86, 
de 2015. O estado da Paraíba, por 
exemplo, contará pela primeira vez, 
em 2021, com a Lei Orçamentária 
Anual contemplando as emendas 
impositivas apresentadas pelos de-
putados estaduais.

Em João Pessoa, também 
lembra o vereador campinense, 

o orçamento impositivo vigora 
conforme os termos da Emenda à 
Lei Orgânica Municipal, de 11 de 
maio de 2017: “Centenas de  mu-
nicípios brasileiros já convivem 
com a realidade do orçamento 
impositivo, ou seja, a Câmara Mu-
nicipal de Campina Grande não 
pode permanecer alheia a essa 
importante prerrogativa, pois os 
vereadores são os mandatários 
que estão mais perto do povo e 
conhecem a realidade das comu-
nidades, principalmente na área 
da saúde, para a qual esse projeto 
reserva 50% dos recursos orça-
mentários e financeiros”.

O projeto já conta com o apoio 
dos vereadores Andersom Almeida 
(Podemos), Jô Oliveira (PCdoB), 
Valéria Aragão (PTB), Dona Fátima 
(Podemos), Hilmar Falcão (DC), 
Janduy Ferreira (PSD) e Waldeny 
Santana (DEM).

Olímpio Oliveira 
lembra que o projeto 
já foi apresentado 
pelo então vereador 
Bruno Cunha 
Lima, mas não foi 
reprovado

Foto: Assessoria



Brasil

Tanques vão sair de Manaus-AM todos os dias, inclusive no fins de semana, carregados com um total de 5,4 mil metros cúbicos

Governo reforçará cargas de
oxigênio em Rondônia e Acre
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Cobrado pela Procurado-
ria-Geral da República (PGR), 
o Ministério da Saúde diz que 
vai reforçar carregamentos 
para evitar falta de oxigênio 
em Rondônia e no Acre. Os 
tanques vão sair de Manaus 
(AM) todos os dias, inclusive 
aos finais de semana, carrega-
dos com um total de 5,4 mil 
metros cúbicos e serão trans-
portados pelo Ministério da 
Defesa em aeronaves KC-390.

Caso ainda seja preciso 
aumentar o volume enviado, o 
Ministério da Saúde planejou 
uma operação de transporte 
adicional que pode chegar a 
10 mil metros cúbicos diários, 
segundo informou a pasta “Ba-
seado em tanques tipo Per-
macyl (modelo diferente de 
tanque criogênico, com menor 
volume, mas adaptável a ou-
tras aeronaves) em aeronaves 
C-130, também do Ministério 
da Defesa, partindo de fábricas 
e aeroportos localizados em 
diversos pontos do território 
nacional, para dar segurança 
na obtenção do produto”, diz 
o ofício encaminhado pelo Mi-
nistério da Saúde à PGR.

O documento, de uma pá-
gina, foi enviado depois que a 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica acusou o risco de “desa-
bastecimento iminente” e pe-
diu um plano detalhado para 
atendimento continuado da 
demanda dos estados.

A PGR ainda incluiu um 

e-mail da empresa Oxiporto, 
que fornece oxigênio medicinal 
para 33 municípios e alguns 
hospitais de Porto Velho, capital 
de Rondônia, em que a compa-
nhia expõe suposta falta de su-
porte do Ministério da Saúde.

De acordo com a Oxipor-
to, diante do risco de colap-
so em Rondônia e no Acre, 
a empresa fez um primeiro 
contato com a pasta foi no 
dia 10 de março, “já tendo 
decorrido nove dias, sem, 
contudo, medidas tenham 
sido efetivamente retiradas 
do papel”. A companhia diz 
que ajustou a produção de 
80 mil metros cúbicos de 
oxigênio por mês e o Gover-
no Federal se comprometeu 
a cuidar da remessa da dife-
rença necessária na esteira 
do aumento do número de 
internações por covid-19 - 
que, segundo a companhia, 
não estaria sendo entregue.

Em resposta, o Ministé-
rio da Saúde informou que 
a Oxiporto “está sendo acio-
nada” para que “comprove 
as necessidades por ela ex-
postas, apresentando os pe-
didos de oxigênio feitos por 
seus clientes”. “Este ministé-
rio, em contato com o MPF 
de Rondônia, já está coorde-
nando ação fiscalizatória em 
diferentes pontos da cadeia 
logística implementada, a ser 
desencadeada com a finalida-
de de coibir qualquer desvio 
do produto para finalidades 
distintas daquelas para as 
quais está sendo enviado”, diz 
a pasta.

Bolsonaro assina decreto que vai
regulamentar repasses do Fundeb

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, assinou 
ontem o decreto que regula-
menta o Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valo-
rização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb). O fundo 
é o principal mecanismo de 
financiamento da Educação 
Básica pública no Brasil. O 
Executivo ainda não divulgou 
o conteúdo do decreto, mas 
promete apresentar o crono-
grama de repasses e o valor 
destinado para cada rede de 
ensino até o fim deste mês.

Em cerimônia no Palácio 
do Planalto, os ministros da 
Educação, Milton Ribeiro, e 

da Economia, Paulo Guedes, 
reivindicaram a paternida-
de do aumento de repasses 
da União no Fundeb para o 
Governo Federal. Durante a 
tramitação da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
que tornou o financiamento 
permanente, porém, o gover-
no foi contra a proposta pa-
trocinada por parlamentares.

Em agosto de 2020, o 
Congresso promulgou a Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) que tornou o fundo 
permanente e aumentou os 
repasses da União no finan-
ciamento.

Aumento progressivo
Até 2026, o Governo 

Federal fará repasses com 
aumentos progressivos na 
complementação da União, 
começando com 12% em 

2021 até alcançar 23% daqui 
a cinco anos.

Inicialmente, o governo 
defendia que a fatia chegas-
se a no máximo 15%. Mais 
tarde, no entanto, cedeu à 
pressão e concordou em ele-
var o patamar. Além disso, 
a equipe econômica tentou 
destinar parte dos recursos 
para um programa de renda 
mínima, estratégia rejeitada 
pelo Congresso.

Milton Ribeiro classifi-
cou a assinatura do decreto 
como um “grande dia” para 
a Educação, citando a pande-
mia de covid-19. “É um gran-
de dia para a Educação nacio-
nal, talvez meio nublado por 
toda a crise que passamos, 
mas não deixa de ser uma de-
cisão de coragem e de entre-
ga que o Governo Federal faz 
à nação brasileira”, afirmou.

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, destacou 
o novo formato do Fundeb, 
afirmando que a distribuição 
dos recursos vai aumentar o 
direcionamento para muni-
cípios e os investimentos na 
Educação Infantil. Mais uma 
vez, ele defendeu a desvincu-
lação da verba federal para a 
Educação e citou a “boa po-
lítica” como melhor escolha 
para escolher onde aplicar o 
dinheiro.

“Ano passado, tivemos 
um exemplo, sob a liderança 
do presidente, importante 
do que a boa política pode 
fazer e que a melhor pro-
teção para um povo não é 
carimbar recursos, é a boa 
política”, disse o chefe da 
pasta da Economia, ao rela-
tar o movimento de aprovar 
o novo Fundeb.

Ao ser cobrado pela Procuradoria-Geral da República, o governo federal quer evitar um novo colapso de oxigênio, como aconteceu em Manaus, no Amazonas

Vacinação contra a covid-19

Butantan entrega 1 milhão de doses 
da CoronaVac ao Ministério da Saúde

Agência Brasil

O Instituto Butantan 
liberou ontem mais 1 mi-
lhão de doses da vacina 
contra o coronavírus para 
uso em todo o país. Somen-
te nos últimos dez dias, o 
Instituto Butantan entre-
gou ao Brasil 8,3 milhões 
de doses, o equivalente a 
830 mil unidades diárias 
do imunizante.

“Até o final do próximo 
mês de abril, serão 46 mi-
lhões de doses. Fico muito 
feliz, como brasileiro, como 
filho de baiano que sou, de 
saber que em todo o Brasil, 
baianos, paraibanos, ser-
gipanos, gaúchos, catari-
nenses, paulistas, cariocas, 

todos estão recebendo a 
vacina do Butantan. No dia 
de hoje, de cada mil brasi-
leiros vacinados, 950 estão 
sendo vacinados com a va-
cina do Butantan”, desta-
cou o governador de São 
Paulo, João Doria.

Com o novo carrega-
mento, o total de vacinas 
oferecida por São Paulo ao 
Plano Nacional de Imuni-
zações (PNI) chega a 25,6 
milhões de doses desde o 
início das entregas, em 17 
de janeiro. Até o final de 
abril, o total de vacinas ga-
rantidas pelo Butantan ao 
país somará 46 milhões.

O instituto informou 
que trabalha para entregar 
outras 54 milhões de doses 

para vacinação dos brasi-
leiros até o dia 30 de agos-
to, totalizando 100 milhões 
de unidades. Atualmente, 
85% das vacinas disponí-
veis no país contra a co-
vid-19 são do Butantan.

No último dia 4, uma 
remessa de 8,2 mil litros de 
Insumo Farmacêutico Ati-
vo (IFA), correspondente a 
cerca de 14 milhões de do-
ses, desembarcou em São 
Paulo para produção local.

Outros 11 mil litros 
de insumos enviados pela 
biofarmacêutica SinoVac, 
parceira internacional no 
desenvolvimento do imu-
nizante mais usado no Bra-
sil contra a covid-19, che-
garam ao país em fevereiro.

Até o fim de março, 
o Butantan aguarda nova 
carga de IFA correspon-
dente a cerca de 6 milhões 
de doses, o que permitirá 
o cumprimento integral 
do acordo inicial de 46 
milhões de doses contra-
tadas pelo Ministério da 
Saúde.

Com o aporte regular 
de matéria-prima, o Bu-
tantan formou uma for-
ça-tarefa para acelerar a 
produção de doses da va-
cina para todo o país. Uma 
das medidas foi dobrar o 
quadro de funcionários na 
linha de envase para aten-
der a demanda urgente 
por imunizantes contra o 
coronavírus.

Servidores do Institu-
to Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) em 
oito estados já pressio-
nam as chefias estaduais 
e a direção do órgão pelo 
adiamento do Censo De-
mográfico, previsto para ir 
a campo a partir de agosto 
de 2021 Diante do agra-
vamento da pandemia do 
novo coronavírus no país, 
os trabalhadores defen-
dem que o levantamento 
seja transferido para 2022.

O movimento come-
çou em fevereiro no Rio 
Grande do Sul, quando 
coordenadores de área do 
estado ameaçaram uma 
entrega coletiva de car-
gos, através de reuniões 
por videoconferência e 
em cartas à direção, caso 
a presidência do órgão 
mantivesse o cronograma 
atual do Censo.

Servidores na Bahia, 
Maranhão, Roraima, Pa-
raná, São Paulo, Paraíba e 
Goiás também encaminha-
ram às chefias estaduais e 
à direção do IBGE pedidos 
pelo adiamento do Censo, 
segundo o sindicato na-
cional de funcionários do 
instituto, o Assibge.

Em plenária nacional 
realizada remotamente 
pelo sindicato no último 
fim de semana de feve-
reiro, os servidores vota-
ram por aderir ao pleito 
de adiamento do Censo 

Demográfico para o ano 
que vem.

“No país, vive-se a 
pior situação enfrentada 
desde o início desta emer-
gência sanitária. Hoje, 
enfrentamos um colapso 
no sistema de saúde em 
praticamente todo o ter-
ritório nacional, com lei-
tos hospitalares lotados - 
além de uma fila de espera 
enorme para atendimento 
- e com déficit de profis-
sionais e de recursos para 
atender às demandas dos 
enfermos. Como se não 
bastasse, estão sendo des-
cobertas novas variantes 
do vírus, mais transmis-
síveis, aumentando ex-
ponencialmente o perigo 
de infecção da população. 
Segundo especialistas, o 
ritmo da vacinação e a dis-
ponibilidade insuficiente 
das doses nos próximos 
meses também não con-
tribuem para um cenário 
otimista para este ano, 
nem mesmo no seu 2º se-
mestre. É cada vez mais 
evidente que encaramos 
circunstâncias muito mais 
difíceis neste ano do que 
no anterior (2020)”, diz a 
carta enviada pelos servi-
dores à chefia estadual do 
IBGE em Goiás.

O sindicato denuncia 
que servidores do órgão re-
ceberam da direção como 
equipamento de proteção 
contra a covid-19 apenas 
máscaras de tecido, que 
consideram inadequadas 
para o trabalho de campo. 

Servidores do IBGE
querem adiar Censo

Foto: Agência Estado
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Número de casos em 2020 representou 11,7% de todos os diagnósticos da doença no ano e superou o câncer de pulmão

OMS: câncer de mama já 
é o mais comum no mundo
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O número de novos casos 
de câncer de mama em 2020 
representou 11,7% do total de 
todos os diagnósticos da doen-
ça no ano e superou o câncer de 
pulmão, que até então afetava o 
maior número de pessoas. No 
entanto, o câncer de pulmão 
continua a ser maior causa de 
mortes.

De acordo com a Agência 
Internacional para a Investiga-
ção do Câncer, da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), em 
2020 foram diagnosticados 
mais de 2,2 milhões casos de 
câncer de mama, 11,7% do to-
tal, sendo o que mais pessoas 
atinge no mundo. A diferença 
para o câncer de pulmão - que 
era o mais diagnosticado - não é 
muita, segundo a agência. 

Com 11,4% do total, o cân-
cer de pulmão é o segundo mais 
encontrado, mas continua a ser 
aquele que mais pessoas mata. 
Em 2020 foi responsável pela 
morte de quase 1,8 milhão de 

pessoas, 18% do total de mortes 
por câncer. E se o da mama foi o 
mais diagnosticado em 2020, é 
apenas o quinto na lista dos que 
mais matam, depois do pulmão, 
colorretal, fígado e estômago.

Uma das razões para que 
o câncer de mama tenha se tor-
nado de maior incidência pode 
estar relacionado, dizem os 
especialistas, a fatores sociais 
como o envelhecimento da po-
pulação, a maternidade cada vez 
mais tardia ou outras situações 
como a obesidade, o sedentaris-
mo, consumo de álcool ou dietas 
inadequadas. Essas informações 
foram dadas ao jornal El País 
pelo médico Álvaro Rodrigue-
z-Lescure, presidente da Socie-
dade Espanhola de Oncologia. 

De acordo com os dados 
da OMS, é possível verificar que 
o câncer de próstata foi, no ano 
passado, o terceiro mais diagnos-
ticado.  A doença é, no entanto, 
a oitava em relação ao núme-
ro de mortes. No ano passado 
perderam a vida com câncer de 
próstata 370 mil pessoas.

RTP 

As autoridades aus-
tralianas informaram que 
cerca de 18 mil pessoas 
foram retiradas de suas 
casas nos últimos dias, 
devido às inundações re-
gistradas na costa leste 
do país, consideradas as 
piores em mais de cinco 
décadas.

Pelo menos 15 mil 
pessoas foram retiradas 
da costa norte-central 
da Nova Gales do Sul, en-
quanto 3 mil vivem em 
bairros na parte ocidental 
de Sidney, disse a chefe 
do governo do estado da 
Nova Gales do Sul, Gladys 
Berejiklian.

Muitas das áreas 
inundadas no auge da 
pandemia da covid-19 
tinham sido também afe-
tadas pelos incêndios flo-
restais em 2019 e 2020, 
bem como por uma seca 
severa.

“Não conheço ne-
nhum momento da his-
tória do nosso estado em 
que tenhamos tido este 
tipo de clima extremo em 
tão rápida sucessão de 
tempo e no meio de uma 
pandemia”, disse Bere-
jiklian aos jornalistas.

“Estamos nos prepa-
rando para uma semana 
muito difícil”, acrescentou 
a governante de Nova Ga-
les do Sull, o estado mais 
populoso da Austrália, 
observando que até agora 
não foram relatadas mor-
tes ou ferimentos graves.

No fim de semana, as 
autoridades australianas 
declararam 38 localida-
des,  incluindo vários 
bairros da parte ociden-
tal de Sydney, como zo-
nas de catástrofe natural, 
após chuvas torrenciais 
que inundaram estradas 
e casas. As inundações 
também afetaram o trans-

porte urbano, causaram a 
suspensão das aulas em 
cerca de 200 escolas e 
isolaram algumas locali-
dades na costa norte-cen-
tral da Nova Gales do Sul. 
O governo australiano 
não excluiu a utilização 
de soldados do Exército, 
se os governos regionais 
solicitarem.

“Temos helicópte-
ros prontos e apoio para 
operações de busca e sal-
vamento”, disse o primei-
ro-ministro australiano, 
Scott Morrison, à estação 
de rádio 2GB, lembran-
do que o governo dará 
assistência financeira às 
pessoas afetadas pela ca-
tástrofe.

No estado vizinho de 
Queensland, na fronteira 
com Nova Gales do Sul, 
chuvas torrenciais tam-
bém afetam a região e as 
autoridades disseram te-
mer inundações durante 
a semana.

A extensão dos da-
nos das cheias em Nova 
Gales do Sul ainda não é 
conhecida, mas o chefe 
executivo do Conselho 
de Seguros da Austrália, 
Andrew Hall, disse que 
as companhias perten-
centes ao organismo já 
receberam 5 mil comu-
nicados, de acordo com 
a imprensa local.

Austrália: inundações 
desalojam 18 mil

Covid-19

Comitê dos EUA alerta para risco de 
novo repique da pandemia no país

Apesar do ritmo ace-
lerado de vacinação, os 
Estados Unidos podem en-
frentar, em breve, uma nova 
onda da pandemia caso os 
protocolos sanitários sejam 
relaxados no país, alerta o 
comitê de resposta à co-
vid-19 criado pelo governo 
do presidente Joe Biden.

A percepção se dá 
após diminuição no rit-
mo de queda de mortes 
pela doença no país e 
estabilização de casos e 
internações, depois de 
semanas de queda. “Con-
sidero isso preocupante. 
Se não tomarmos medidas 
agora, teremos um repique 
de casos de covid, como na 
Europa”, alertou ontem, 
22, a diretora do Centro 
de Controle e Prevenção 
de Doenças (CDC, na sigla 
em inglês), Rochelle Paula 
Walensky. “Todos quere-
mos retomar nossas vidas, 
mas ainda precisamos de 
alguns cuidados, como o 
simples uso de máscara”, 
completou, durante coleti-
va de imprensa. Walensky 
ainda chamou de “preo-
cupante” a disseminação 
de variantes do novo co-
ronavírus pelos Estados 
Unidos.

O infectologista An-
thony Fauci, líder da res-
posta à pandemia no go-
verno americano, reiterou 
a necessidade de se vacinar 
o maior número de pessoas 
o mais rápido possível. Nes-
te fim de semana, os EUA 
superaram a marca de 3 
milhões de vacinados por 
dia. A média de imuniza-
ção por dia no país é de 2,5 
milhões de pessoas, ritmo 
considerado acelerado.

Muitas das áreas 
inundadas no auge 

da pandemia da 
covid-19 tinham sido 

também afetadas 
pelos incêndios 

florestais em 2019 e 
2020, bem como por 

uma seca severa

De acordo com a Agência Internacional para a Investigação do Câncer, da OMS, em 2020 foram diagnosticados mais de 2,2 milhões casos de câncer de mama

Foto: Divulgação
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Pacote de ações é voltado para bares, restaurantes, indústrias e outros negócios mais atingidos pela pandemia
O governador João Aze-

vêdo anunciou uma série de 
medidas econômicas para 
beneficiar diversos segmen-
tos, como o de bares, res-
taurantes, lanchonetes, in-
dústrias, entre outros, que 
vêm sendo atingidos com o 
avanço do coronavírus no 
estado e que precisam pa-
gar suas contas e manter os 
empregos formais. As ações 
representam um impacto de 
R$ 68,5 milhões nos cofres 
do estado.

O anúncio foi feito, on-
tem, durante o programa 
Conversa com o Governador, 
transmitido pela Rádio Taba-
jara e pelas redes sociais do 
Governo. O decreto com as 
medidas será publicado até 
amanhã, no Diário Oficial do 
Estado.

Durante o programa, o 
governador esclareceu que 
esse pacote de ações econô-
micas vai beneficiar muitas 
empresas na Paraíba, prin-
cipalmente o segmento de 
bares, restaurante e lancho-
netes que está sendo muito 
atingido nesta pandemia. 
“Essa é a preocupação que eu 
digo que o governo tem que 
ter. O olhar social, que fize-
mos semana passada e, agora, 
o olhar para a economia, para 

que a gente possa continuar 
preservando empregos e aju-
dar os empresários a manter 
os funcionários nos seus esta-
belecimentos. É isso que que-
remos através de um pacote 
importante como este”, pon-
tuou João Azevêdo.

Entre as medidas eco-
nômicas anunciadas pelo 
governador, estão a isenção 
do ICMS de março a maio de 
2021, com vencimento nos 
meses de 
abril a junho 
de 2021, das 
e m p r e s a s 
o p t a n t e s 
do Simples 
N a c i o n a l 
do setor de 
bares, res-
t a u ra ntes , 
lanchonetes, 
casas de chá 
e similares, 
bem como 
serviços de alimentação para 
eventos e recepções; e a pos-
tergação do pagamento do 
ICMS com vencimento nos 
meses de abril, maio e junho 
de todas as empresas optan-
tes pelo Simples Nacional por 
três meses, contemplando 
93% das empresas paraiba-
nas. Os recursos devem aju-
dar no pagamento dos salá-

rios dos funcionários de 117 
mil empresários.

Débitos suspensos
Também foi anunciada a 

suspensão do pagamento dos 
parcelamentos administra-
tivos de débitos tributários 
estaduais vincendos em abril, 
maio e junho de 2021 das em-
presas optantes do Simples 
Nacional do setor de bares, 
restaurantes, lanchonetes, 

casas de chá 
e similares, 
bem como 
serviços de 
alimentação 
para eventos e 
recepções.

O chefe 
do Executivo 
estadual ain-
da assegurou 
o pagamento 
dos parcela-
mentos ex-

traordinários (REFIS) de dé-
bitos tributários estaduais 
vincendos em abril, maio e ju-
nho de 2021 das empresas op-
tantes do Simples Nacional do 
setor de bares, restaurantes, 
lanchonetes, casas de chá e 
similares, bem como serviços 
de alimentação para eventos 
e recepções e a prorrogação  
da validade das certidões até 

30/06/2021, beneficiando to-
das as empresas que estão com 
problemas financeiros durante 
a pandemia. 

A dispensa das empre-
sas com regime de tributa-
ção pautado em legislação 
específica (indústrias, distri-
buidoras, empresas aéreas, 
outros) de cumprirem as 
contrapartidas não financei-
ras constantes no seu regime 
de tributação específico du-
rante o período da pandemia 
enquanto durar o decreto 
estadual de calamidade pú-
blica. Isso beneficia todas as 
empresas que possuem regi-
me especial e estão com pro-
blemas financeiros e o incen-
tivo, por meio do FAIN, para 
o crescimento das pequenas 
indústrias que ultrapassa-
rem o limite de faturamento 
do simples nacional, bene-
ficiando toda produção das 
pequenas indústrias parai-
banas ficaram asseguradas.

Por fim, ficou autorizado 
o credenciamento de empre-
sas para recebimento de tri-
butos por meio de cartão de 
crédito, representando mais 
uma forma de pagamento 
dos tributos através de car-
tão de crédito, beneficiando 
todos os cidadãos e empre-
sas paraibanas.

Governador anuncia medidas 
de R$ 68,5 mi para empresas

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Fernando
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De vez em quando sou questionado por clientes e amigos se 
é válido ou não a adoção de mesada para os filhos, notadamente 
as crianças e adolescentes, e quais seriam os parâmetros para a 
definição. Dar o dinheiro só por dar, atrelar a comportamento ou 
ao desempenho escolar, enfim, como fazer. 

Em primeiro lugar queria lembrar que já mencionei aqui 
nesta coluna a constatação do brasileiro em algumas pesquisas 
realizadas da incapacidade de administrar seu próprio dinheiro, 
criando uma fobia financeira sobre a gestão dele.

E não será na escola que seu filho vai descobrir como gerir 
seu dinheiro, será a partir da iniciativa dos pais, daqueles que 
podem dar a mesada ou semanada que ele vai começar ter noção 
e capacidade de gestão sobre ele.

Toda criança ou adolescente tem seus desejos, seus sonhos 
e objetivos, mas muito voltado principalmente para o consumo 
por consumir, e é nesta linha que o início da mesada com a 
orientação devida dos pais será o pontapé inicial de um processo 
de aprendizagem para sua educação financeira. 

Alguns pais usam o velho cofrinho como o início do manejo 
de dinheiro para as crianças e notamos o comportamento da 
criança em “raspar” todas as moedas que enxergar pela frente 
para encher seu cofrinho, mas esta estratégia pode levar a criança 
juntar o recurso e depois gastar quando da quebra do cofrinho, 

ela cria a expectativa que ele vai usar para comprar algo. 
Hoje em dia existem outras formas de ensinar seu filho a 

gerir seu dinheiro como aplicativos de educação financeira infantil 
e contas em banco, principalmente os digitais pela facilidade 
de abrir e manusear. Indico o Banco Inter como um exemplo de 
abertura de conta gratuita para crianças e adolescentes com a 
documentação dela e dos pais e com a vantagem que o cartão 
de débito vem no nome da criança e ela poderá usar sem ter 
a necessidade de sair com dinheiro na mão, inclusive fazendo 
investimentos de parte de sua mesada com exceção para o 
mercado de ações que é a partir de 18 anos.

O valor da mesada vai depender do padrão de vida da família, 
se existe gasto próprio no dia a dia do filho como o lanche na 
escola e a intenção em implantar a mesada tendo consciência 
de não exagerar a dosagem, muitos pais querem dar muito 
mais aos filhos do que receberam dos seus pais. O exercício é 
ir estimulando seu filho a poupar parte dela para realizar seus 
sonhos e objetivos.

A mesada também poderá ter um conteúdo didático de 
provocar empreendedorismo, passando a ideia de que dinheiro 
bem investido resulta em ganhos e que ele pode sim iniciar um 
pequeno negócio. Neste aspecto é importante acompanhar a 
concepção do negócio, o conceito do custo do produto, a formação 

do preço e que o lucro deverá no início ser reinvestido no negócio.
Conheço adultos hoje empresários de sucesso que 

começaram pequenos vendendo doces na escola, produtos 
de perfumaria, serviços de pet, ajudando nas férias os pais no 
negócio, etc.

Durante a pandemia pela concorrência da TV da sala, minha 
filha pediu uma TV para o quarto, embora ela use mais o meu do 
que o dela, mas permiti a compra com uma condição, onde ela 
teria que entrar com sua cota, que seria retirada daquela parte 
do valor da mesada que ela recebe e poupa. 

Depois de uns meses ela disse que já estava com sua cota, 
e juntos compramos a TV, a carinha de tristeza dela quando 
repassou o recurso para mim mexeu com meu coração em 
pensar em não aceitar, mas não titubei e recebi o recurso. 
Ela percebeu claramente o significado daquela compra e o 
processo de separar o recurso da mesada para aquele fim foi 
mais importante do que a aquisição. 

O que fiz resume o verdadeiro papel de dar a mesada 
que será sempre o secundário, o principal é iniciar de vez um 
processo de aprendizagem de educação financeira para quando 
eles cheguem à vida adulta possam saber que não existe aquele 
bicho papão em gerir seu dinheiro e que ele definitivamente não 
é o fim e sim o meio para alcançar seus sonhos e objetivos.

A mesada dos filhos

Ibovespa 

0,59%
R$ 5,518

0,86%
R$ 6,585

0,84%
R$ 7,651

-1,07%
114.978 pts

Recursos anunciados 
devem ajudar 
no pagamento 
dos salários dos 
funcionários de 

117 mil empresários

O pagamento dos 
servidores públicos esta-
duais, referente ao mês de 
março será efetuado nos 
próximos dias 30 e 31. Na 
terça-feira (30), a folha 
será paga para aposenta-
dos, pensionistas e refor-
mados, já na quarta-feira 
(31), é a vez dos servido-
res da ativa, da adminis-
tração direta e indireta. 

As datas foram anun-
ciadas ontem pelo gover-
nador João Azevêdo, du-
rante o programa semanal 
Conversa com o governa-
dor, transmitido em cadeia 
estadual pela rádio Tabaja-
ra (105,5 FM) e pelas redes 
sociais do governo. 

Na oportunidade, João 

Azevêdo destacou a atua-
ção do estado em, mais uma 
vez e com grande esforço, 
garantir o pagamento dos 
servidores dentro do mês 
trabalhado, o que confere 
segurança financeira aos 
trabalhadores para honra-
rem seus compromissos. 

“Estamos cumprindo 
o compromisso assumido, 
de tentar ao máximo, mes-
mo diante dessa pande-
mia, manter o pagamento 
do funcionalismo em dia”, 
frisou o governador. 

Apesar de todo mo-
mento delicado na econo-
mia por qual tem passado 
o país, o Governo da Paraí-
ba tem conseguido manter 
as contas em dia.

Folha de março será 
paga nos dias 30 e 31
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n 30/03 – aposentados, pensionistas e reformados;
n 31/03 – servidores da ativa 
(administração direta e indireta).
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Dados referentes ao mês de janeiro revelaram que contratos com carteira assinada contribuíram com novas vagas 
O início de 2021 seguiu 

a tendência verificada nos 
últimos meses do ano ante-
rior em relação à importân-
cia dos pequenos negócios 
na geração de emprego com 
carteira assinada na Paraí-
ba. Mostrando sua capaci-
dade na retomada da eco-
nomia diante da pandemia 
do coronavírus (covid-19), 
os pequenos negócios ge-
raram, em janeiro deste 
ano, 2.547 novos postos de 
trabalho na Paraíba. O le-
vantamento foi realizado 
pela Unidade de Gestão Es-
tratégica e Monitoramento 

do Sebrae Paraíba, com base 
em dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged), do Ministério 
da Economia. 

Em janeiro deste ano, 
os pequenos negócios pa-
raibanos tiveram 7.881 ad-
missões, enquanto 5.334 de-
missões foram registradas. 
Em contrapartida, os dados 
apontam que, em janeiro 
deste ano, a Paraíba fechou 
174 postos de trabalho, con-
siderando o saldo líquido de 
empregos gerados no perío-
do. Este saldo inclui os resul-
tados das médias e grandes 

empresas que atuam no esta-
do e que, por sua vez, regis-
traram saldo negativo na ge-
ração de empregos, fechando 
2.724 postos de trabalho. 

Carteira assinada
Os pequenos negó-

cios dos setores de serviço 
(1.120) e comércio (603) 
alavancaram a geração de 
empregos com carteira assi-
nada na Paraíba, contribuin-
do, juntas, com 1.723 novas 
vagas, o que representa 
67,6% do total gerado pelas 
micro e pequenas empre-
sas no período. Os setores 

de indústria da transforma-
ção (413), construção civil 
(403), extrativa mineral (24) 
e agropecuária (2) registra-
ram, também, saldo positivo 
na criação de novos postos 
de trabalho em janeiro deste 
ano no estado. Somente as 
MPE de serviços industriais 
de utilidade pública (Siup) 
registraram saldo negativo 
de empregos, com 18 vagas 
fechadas. 

Já em relação à geração 
de postos de trabalho por 
município do estado, as cin-
co cidades que puxaram os 
resultados positivos soma-

ram, juntas, 1.997 empregos 
gerados no período. 

Saldo nos municípios
Os municípios com 

maior saldo de empregos 
criados nas micro e peque-
nas empresas paraibanas 
em janeiro deste ano foram 
João Pessoa (1.306), Campi-
na Grande (444), Cabedelo 
(102), Sousa (82) e Guara-
bira (63). A gerente da uni-
dade de estratégia e monito-
ramento do Sebrae Paraíba, 
Ivani Costa, explicou que os 
resultados seguem a tendên-
cia de geração de vagas de 

emprego registrada a cada 
início de ano. Em janeiro de 
2020, por exemplo, as micro 
e pequenas empresas gera-
ram 484 novos postos de tra-
balho na Paraíba.

“O saldo de empregos 
do mês de janeiro segue um 
padrão das movimentações 
de contratações no início de 
cada exercício. As empresas, 
nesse momento, estão refor-
mulando suas estratégias no 
mercado e buscando novas 
oportunidades, com destaque 
para a estabilidade do esto-
que de empregos do setor de 
comércio”, afirmou a gerente.

Pequenos negócios geraram 
2,5 mil empregos no estado
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O Grupo Energisa teve 
nove de suas onze distri-
buidoras posicionadas en-
tre as melhores do Brasil 
no ranking de qualidade 
no fornecimento de ener-
gia elétrica, divulgado, 
esta semana, pela Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel). O maior 
grupo privado nacional 
do setor é também o que 
mais ranqueou entre as 
primeiras colocadas. 

Na relação das conces-
sionárias de grande porte 
(mais de 400 mil unidades 
consumidoras), a Energisa 
Paraíba está entre as 12 
melhores do Brasil, jun-
tamente com outras sete 
empresas do grupo. Já em 
relação às distribuidoras 
de pequeno porte, a Ener-
gisa Borborema foi consi-
derada a segunda melhor 
concessionária do país em 
qualidade no fornecimento 
de energia.  Na prática, sig-
nifica que as interrupções 
de energia aconteceram 
em menor quantidade e, 
quando aconteceram, du-
raram menos tempo. 

“Mesmo em um ano 
marcado pelos impactos 
da pandemia de covid-19, 
nosso maior desafio foi 
adotar medidas para a 
preservação da saúde de 
nossos colaboradores e 
clientes, bem como manter 
a qualidade dos serviços 
no estado para melhorar 
os indicadores de qualida-
de com recorde histórico”, 
afirma Marcio Zidan, dire-
tor-presidente da Energisa 
na Paraíba, acrescentando 
que, neste ano, há previsão 
de que mais de R$ 181 
milhões sejam aplicados 
na área de concessão da 
empresa. 

A classificação da 
Aneel mede a qualidade do 
fornecimento das empre-
sas por meio do indicador 
de desempenho global de 
continuidade (DGC). A me-
dição de qualidade é feita 
através de uma compara-
ção entre o desempenho 
real das empresas e os limi-
tes anuais dos indicadores 
DEC (duração das inter-
rupções) e FEC (frequên-
cia das interrupções). 

Energisa fica 
entre as 
melhores 
distribuidoras

Depois de iniciar o ano 
em queda, a arrecadação fe-
deral reagiu e bateu recorde 
em fevereiro. No mês passa-
do, o governo arrecadou R$ 
127,74 bilhões, alta de 4,3% 
em relação a fevereiro de 
2020, descontada a inflação 
oficial pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA). Esse é o 
maior valor registrado para 
meses de fevereiro ao consi-
derar o IPCA.

O valor veio acima do 

previsto pelos agentes finan-
ceiros. Segundo a pesquisa 
Prisma Fiscal, divulgada to-
dos os meses pelo Ministério 
da Economia, os analistas de 
mercado projetavam arreca-
dação de R$ 118,16 bilhões 
no mês passado.

Com o resultado de fe-
vereiro, a arrecadação fede-
ral soma R$ 296,49 bilhões 
nos dois primeiros meses 
do ano. Isso representa 
alta de 0,81% em relação 
ao primeiro bimestre de 
2020, também descontando 
o IPCA. Em janeiro, a arre-
cadação federal tinha re-

gistrado queda de 1,5% em 
relação ao mesmo mês de 
2020, considerando a infla-
ção oficial.

Fatores
Segundo a Receita Fe-

deral, três fatores contribuí-
ram para a melhoria da ar-
recadação no mês passado. 
O primeiro foi a recuperação 
da economia, principalmen-
te da indústria e do comér-
cio eletrônico. O segundo 
decorreu da arrecadação 
extraordinária de R$ 5 bi-
lhões de Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e de 

Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) em fe-
vereiro, que não ocorreu no 
mesmo mês de 2020.

O terceiro fator a im-
pulsionar a arrecadação 
no mês passado foi o au-
mento das importações, 
que elevou o pagamento de 
Imposto de Importação em 
R$ 2,1 bilhões em relação 
ao observado em feverei-
ro do ano passado. Esses 
três fatores contrabalança-
ram a elevação de R$ 6,08 
bilhões (em valores corri-
gidos pelo IPCA) nas com-
pensações tributárias entre 

fevereiro de 2020 e de 2021.
Por meio da compensa-

ção tributária, uma empresa 
que previu lucros maiores 
do que o realizado e pagou 
IRPJ e CSLL por estimativa 
em um exercício pode pedir 
abatimento nas parcelas se-
guintes, caso tenha prejuízo 
ou lucre menos que o espe-
rado. Por causa da pandemia 
da covid-19, que impactou 
o resultado das empresas, 
o volume de compensações 
aumentou de R$ 6,97 bi-
lhões, em fevereiro de 2020, 
para R$ 13,42 bilhões, em fe-
vereiro de 2021.

Arrecadação bate recorde em fevereiro
Wellton Máximo
Agência Brasil

Funcionalidade

Pix integrará lista de contatos do celular 

Os usuários do Pix po-
derão integrar as listas de 
contato de seus celulares 
à ferramenta, a partir de 
1º de abril. A mudança no 
regulamento foi anunciada 
na semana passada pelo 
Banco Central (BC) e publi-
cada ontem, em resolução, 
no Diário Oficial da União. 
Segundo o BC, objetivo é 

facilitar a identificação de 
quem cadastrou seu nú-
mero de celular como cha-
ve Pix, simplificando ainda 
mais o pagamento com a 
funcionalidade.

Desde ontem as ins-
tituições participantes do 
Pix devem informar sobre 
essa possibilidade de que 
outros usuários tenham 
conhecimento sobre a exis-
tência de sua chave Pix. A 
funcionalidade de verifi-

cação de chaves registra-
das se aplica ao número de 
telefone celular e também 
ao endereço de e-mail. De 
acordo com a resolução, a 
informação deve ser conce-
dida em tempo hábil para 
que os usuários tenham 
condições de solicitar a ex-
clusão de sua chave Pix, se 
assim desejarem.

Sistema de pagamen-
tos instantâneos do Ban-
co Central, o Pix permite a 

transferência de recursos 
entre contas bancárias 24 
horas por dia. As transa-
ções são executadas em 
até 10 segundos, sem custo 
para pessoas físicas. Para 
usar o Pix, o correntista 
deve ir ao aplicativo da ins-
tituição financeira e cadas-
trar as chaves eletrônicas, 
que podem seguir o nú-
mero do celular, o e-mail, o 
Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF), para pessoas físicas 

ou o Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ), 
para empresas.

O usuário também 
pode gerar uma chave alea-
tória, com um código de até 
32 dígitos ou mesmo usar 
os dados da conta. Cada 
chave eletrônica está asso-
ciada a uma conta bancária. 
Pessoas físicas podem ter 
até cinco chaves por conta. 
Para pessoas jurídicas, o li-
mite sobe para 20.

Andreia Verdélio
Agência Brasil

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Mudança no regulamento foi 
anunciada na semana passada 
pelo Banco Central e publicada 
no Diário Oficial da União
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Ciência que estuda os fenômenos na atmosfera da Terra tem seu dia mundial celebrado nesta terça-feira 

Nem tão simples como 
olhar para o céu e cravar que 
vai chover, mas muito mais 
fácil com supercomputadores 
e o avanço tecnológico. A me-
teorologia, ciência que estuda 
os fenômenos na atmosfera 
da terra, cujo dia mundial é 
celebrado nesta terça-feira 
(23), desempenha um papel 
fundamental na vida de todos, 
sobretudo na agricultura. É 
por meio do trabalho dos me-
teorologistas que é possível 
planejar setores produtivos 
da economia e, principalmen-
te, prevenir desastres.

O trabalho de monitora-
mento da atmosfera que com-
preende o território parai-
bano fica a cargo da Agência 
Executiva de Gestão de Águas 
do Estado (Aesa). A agência 
conta com cinco meteoro-
logistas que lidam diaria-
mente com as ferramentas 
disponíveis para a aferição 
do clima e do tempo na pro-
dução de previsões diárias e 
também de análises de lon-
go prazo, considerando as 
condições para trimestres 
ou semestres.

Marle Bandeira é uma 
dos cinco meteorologistas da 
Aesa. Lidando há pelo menos 
30 anos com o trabalho de 
previsão do tempo, ela conta 
que a evolução das tecnolo-
gias permitiram que a preci-
são do prognóstico fosse au-
mentada consideravelmente.

“Eu gosto muito de 
comparar o nosso trabalho 
como meteorologista com 
o médico. Quando você vai 
ao médico, você conta o que 
tá sentido. Ele então reco-
menda uma série de exames 
que vão dar diagnósticos. Na 

posse desses exames, ele faz 
um prognóstico. Com a me-
teorologia é a mesma coisa. 
Pegamos as informações for-
necidas pelos equipamentos 
e estudos que temos à dispo-
sição e damos um prognósti-
co”, explica.

Marle Bandeira lembra 
que era comum ouvir de pes-
soas no seu cotidiano o pe-
dido para que olhasse para 
o céu e desse uma previsão 
de como seria o dia. “O nos-
so trabalho não é tão simples 
como as pessoas pensam 
popularmente. Antes a gen-
te precisava fazer inúmeras 
equações, cálculos matemá-
ticos e físicos, tudo para che-
gar o mais próximo de um 
bom prognóstico. Os com-
putadores ajudaram muito, 
porque eles fazem agora es-
ses cálculos, mas ainda as-
sim não é tão simples quanto 
olhar para o céu”, brinca.

Dentre as ferramentas 
disponíveis aos meteoro-
logistas estão um super-
computador que simula a 
atmosfera terrestre a partir 
do que é captado e gera uma 
sequência de informações. A 
meteorologia também conta 
com imagens feitas por sa-
télite, que identificam desde 
o deslocamento de vapor de 
água, até mesmo a tempera-
tura das nuvens por meio da 
tecnologia de infravermelho.

“Essas novos aparelhos 
retratam quase que em tem-
po real, de 15 em 15 minutos, 
como está se comportando a 
atmosfera em um determi-
nado espaço. Essa evolução 
ajuda demais na precisão da 
previsão. Podemos dizer que 
hoje a previsão do tempo é 
muito mais precisa do que 
era antes, há 20, 30 anos”, 
avalia Marle.

André Resende 
andreolimpio89@gmail.com

Meteorologia ajuda a melhorar 
o planejamento na agricultura
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Tempo e clima
A meteorologia é dividida em basicamente dois 

tipos de previsão, do tempo e do clima. A primeira diz 
respeito à forma como as nuvens vão se comportar 
em um período de 24 horas. A segunda é vincula-
da uma análise um pouco mais longa, levando em 
consideração um tempo de pelo menos 15 dias, 
considerando principalmente dados históricos no 
período e no espaço.

“Um bom previsor deve conhecer principalmente 
a climatologia do local, ou seja, saber os períodos 
chuvosos daquela determinada região. Para nós, que 
somos da Paraíba, é muito mais fácil por exemplo 
analisar e prever como vai ser comportar o clima no 
estado sabendo que a nossa climatologia é dividida 
em dois períodos chuvosos, de fevereiro a maio nas 
regiões do Sertão, Cariri e Curimataú, e de abril a 
julho nas regiões Agreste, Brejo e Litoral”, detalha 
Marle Bandeira

Prevenção de danos
A Aesa é a responsável por fazer todo o trabalho 

de monitoramento do céu paraibano e a partir dessa 
vigilância, fornecer dados precisos para que os ges-
tores estaduais possam traçar planejamentos com o 
objetivo de garantir a segurança da população. Além 
do trabalho de meteorologia, a agência estadual 
ainda conta com equipamentos pluviométricos em 
todas as regiões, coletando informações importantes 
da climatologia em todas as partes do estado.

A meteorologista da Aesa, Marle Bandeira, deta-
lha que a agência faz a gestão de todos os recursos 
hídricos do estado e que por isso a meteorologia 
acaba entrando como uma das áreas de estudo. 
Neste caso, a meteorologia ajuda não somente 
a gerir melhor os recursos, mas também fornece 
dados valiosos para outros órgãos, como a Defesa 
Civil do estado.

O Governo federal lan-
çou ontem (22) o Programa 
Águas Brasileiras, voltado 
para a revitalização de ba-
cias hidrográficas. Foram 
selecionados 26 projetos 
de revitalização de bacias 
hidrográficas, que contem-
plam mais de 250 municí-
pios de dez estados. Entre 
as ações, está o plantio de 
100 milhões de mudas ao 
longo das bacias dos rios 
São francisco, Parnaíba, To-
cantins e Taquari. As ações 
são coordenadas pelo Mi-
nistério do Desenvolvimen-
to Regional (MDR).

Durante a cerimônia 
de lançamento, o presiden-
te Jair Bolsonaro realizou, 
ao lado do ministro do De-
senvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, o plantio 
simbólico de sementes de 
ipê roxo nas bacias hidro-
gráficas. A cerimônia mar-
cou o Dia Mundial da Água, 
comemorado ontem.

“[Esta é] mais uma 
feliz iniciativa. Estamos 
dando certo, apesar de um 
problema gravíssimo que 
enfrentamos desde o ano 

passado, mas o Brasil vem 
dando exemplo, somos um 
dos poucos países que está 
na vanguarda em busca de 
soluções”, disse Bolsonaro.

Na cerimônia, também 
foi entregue o selo “Alian-
ça pelas águas brasileiras”, 
voltado para empresas que 
atuam em defesa e preser-
vação das águas. Entre as 
empresas agraciadas estão 
Caixa Econômica federal, 
Ambev, MRV, JBS, Bradesco, 
Rumo e Vale, entre outras.

Além do plantio de ár-
vores, também estão pre-
vistas ações de ministérios, 
como o do Meio Ambiente; 
da Ciência, Tecnologia e 
Inovações e da Agricultura, 
Pecuária e Pesca. 

Durante o lançamento, 
o ministro da Ciência, Tec-
nologia e Inovações, Marcos 
Pontes, anunciou que a pasta 
abriu uma linha de crédito, 
por meio da financiadora de 
Estudos e Projetos (finep).

A finep é uma em-
presa pública de fomento 
à ciência, tecnologia e ino-
vação que financia projetos 
em empresas, universida-
des, institutos tecnológicos 
e outras instituições públi-
cas ou privadas.

Programa vai revitalizar 
bacias hidrográficas

Uma análise feita nos 
rios brasileiros pela orga-
nização não governamental 
SOS Mata Atlântica mostrou 
que, nos 130 pontos moni-
torados no ciclo de 2020 a 
2021, 95 (73,1%) apresen-
taram qualidade regular 
da água. Em 22 (16,9%) e 
qualidade é considerada 
ruim e 13 (10%) estão em 
boa condição. Não há pon-
tos com qualidade de água 
ótima ou péssima.

Segundo o Retrato da 
Qualidade da Água nas Ba-
cias Hidrográficas da Mata 
Atlântica, divulgado on-
tem, dos 95 pontos fixos 
de monitoramento, em 
que é possível fazer um 
comparativo com o perío-
do anterior (2019-2020), 
houve variações expressi-
vas em 20 pontos.

Os dados mostram 
que a condição da quali-
dade da água melhorou 
em 10 pontos e manteve 
estabilidade nos indicado-
res, mesmo com variações 
climáticas intensas nos pe-

ríodos de seca e chuva, em 
75 pontos. No comparati-
vo, também não foram en-
contrados pontos com con-
dição ótima ou péssimo.

Segundo os analistas 
da SOS Mata Atlântica, é 
possível destacar a tendên-
cia de melhoria na quali-
dade ambiental de rios e 
córregos urbanos em 2020 
devido aos índices de cole-
ta e tratamento de esgoto 
e do isolamento social que 
resultou na redução de 
fontes de poluição.

De acordo com o coor-
denador do projeto Obser-
vando os Rios da fundação 
SOS Mata Atlântica, Gustavo 
Veronesi, a situação de um 
rio é o espelho do compor-
tamento da sociedade, e o 
processo de degradação de 
um corpo d’água, por lança-
mento de esgotos sem tra-
tamento ou desmatamento 
de suas margens é rápido, 
mas, a recuperação pode 
demandar muitos anos.

“Por isso, os indicado-
res e dados mudam pouco, 
mas os rios têm, em geral 
boa capacidade de se re-
cuperar”, disse.

Qualidade da água é 
regular em 73% dos rios
Flávia Albuquerque
Agência Brasil

Luciano Nascimento
Agência Brasil

Para idosos

Grupo de trabalho vai formular 
a Política Nacional de Cuidados

O Ministério da Mu-
lher, da família e dos Di-
reitos Humanos criou um 
grupo de trabalho com o 
objetivo de formular a pro-
posta de criação da Políti-
ca Nacional de Cuidados. 
De acordo com a portaria, 
a política deverá levar em 
conta estudos e projetos de 
lei que tenham, por obje-

to, a temática do cuidado e 
as informações relativas a 
ações e iniciativas em cur-
so nessa área.

O grupo pretende en-
contrar soluções para pro-
blemas como o crescente 
abandono afetivo de idosos 
no Brasil, de forma a subsi-
diar a prática de acolhimen-
to e a adoção de pessoas 
idosas em situação de vul-
nerabilidade ou abandono.

Com duração prevista 
de um ano, quando deverá 
ser apresentado um rela-
tório final de suas ativida-
des, o grupo será compos-
to por representantes dos 
ministérios da Cidadania; 
da Educação; da Saúde; e 
do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), além 
do próprio Ministério da 
Mulher, da família e dos 
Direitos Humanos.

Reuniões
As reuniões do grupo 

serão mensais, em caráter 
ordinário. Poderá se reunir, 
em caráter extraordinário, 
sempre que houver neces-
sidade. Poderá também 
convidar representantes 
de outros órgãos e enti-
dades e especialistas em 
assuntos relacionados às 
suas atribuições, mas não 
terão direito a voto.

Agência Brasil

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Objetivo é encontrar 
soluções para problemas 
como o crescente abandono 
afetivo de idosos no Brasil
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Sobe

Desce

Lance Livre

Reflexões atemporais

Fale com Abelardo

Quando tudo parecer 
cinzento tente encontrar 
o lado bom da vida. Há 
males que nos curam e 
dores que nos ensinam.

Chico Xavier

É hoje!23

Adriana Tavares, 
Aldalúcia Wan-
derley de Melo, 
Ana Beatriz Al-
meida Dantas, 

Bruna Loureiro, Carlos Coelho de 
Miranda Freire, 
Christiane Araújo 
Vitalino, Marines 
Alves, Diógenes 
Paulino, José Al-
ves Campos, José 
Euflávio, Júlio Léo 
de Oliveira Rad-
nai, Maria Cecília Neiva Guima-

rães, Reginaldo 
Tavares, Marluce 
Costa, Onacir Go-
mes Filho, Sérgio 
Prado Machado, 
Tânia Carvalho 
e Zélice Pereira 
de Morais Júnior. 

Aniversariando

O número de leitos disponíveis 
nos hospitais da rede pública 
ainda é insuficiente para atender a 
demanda, que já está aí, e que deve 
aumentar ainda mais durante este 
mês de março, considerado como 
período chave na propagação da 
doença que vem se alastrando de 
forma descontrolada e imprevisí-
vel.

MUITO lamentado o falecimento de Da-
mião Barros, tecladista do grupo do canto 
do ECC que durante muitos anos abri-
lhantou missas e eventos religiosos.

O DESEMBARGADOR do Trabalho Carlos 
Coelho recebeu alta hospitalar após uma 
queda doméstica. Já está em casa rece-
bendo os cuidados da família.

A EDITORA Arribaçã prepara o lançamento 
do livro As Mulheres Poetas na Literatura, 
organizado por Rubem Jardim, reunindo 
trabalhos de 327 escritoras em todo o 
Brasil.

O EDITOR da coluna entrou no 10º dia do 
tratamento da covid-19, ainda com sinto-
mas leves de tosse, irritação na garganta 
e falta de apetite. 

OS CASOS de covid se multiplicam. Vamos 
cuidar, minha gente.

Ranking
O grupo Energisa teve nove de suas 
onze distribuidoras posicionadas 

entre as melhores do Brasil no 
ranking de qualidade no forneci-

mento de energia elétrica divulga-
do esta semana pela Aneel - Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica. 
O maior grupo privado do setor 

é, também, o que mais ranqueou 
entre as primeiras colocadas.

Craques da 
Arbitragem
Unipê acaba de se consagrar como uma 
das oito melhores equipes de arbitra-
gem do mundo. É também a primeira 
vez que uma faculdade da região Norte/
Nordeste do Brasil vai para as rodadas 
finais do Vis East, disputa internacional 

que está acontecendo em Hong Kong, 
via on-line face a pandemia, que par-
ticiparam 160 universidades de todo 
o mundo, tendo como única língua, o 
inglês. Nossos oradores foram os acadê-
micos de Direito Herbert Targino Filho 
e Eduardo Cavalcanti que alcançaram 
uma marca histórica chegando às quar-
tas-de-final da maior competição de 
arbitragem (direito arbitral) do mundo.

CHICO VIANA - pro-
fessor - A trajetória 
intelectual de Welling-
ton Pereira revela uma 
feliz confluência entre 
jornalismo e literatu-
ra. Ele tanto discorria 

com segura base teórica sobre a mídia 
e seus desdobramentos na sociedade, 
quanto produzia obras de ficção. Em 
“Chanel 19”, por exemplo, aborda por 
meio de relatos provocadores a temáti-

ca do feminismo. Em “Vovó nos prote-
ge?”, alarga as possibilidades do gêne-
ro ao escrever histórias infantis “para 
gente grande”. Obra significativa do 
seu ensaísmo literário é “Crônica: arte 
do útil e do fútil”, cujo subtítulo repro-
duz a designação machadiana para 
um gênero que o Brasil consagrou no 
jornal e que Wellington aprecia com 
discernimento literário e sensibilidade 
linguística. Por essas e muitas outras 
razões, sua morte entristece a Paraíba.

Quando pintava, eu tinha o costume 
de copiar imagens que me impres-
sionavam, como fotos de Antônio 

David e Gustavo Moura, autoretratos de 
Rembrandt, Dürer e Van Gogh, esculturas 
egípcias como as que retrataram Nefertiti 
e Tutannkhânon... e me detive neste re-
levo Anjos Cantores, de Luca Della Robia, 
Florença, 1435, Mais do que o esmero nas 
expressões e planejamentos, é fantástica a 
técnica a delicadeza do trabalho em már-
more, na partitura que os dois da frente se-
guram. (W. J. Solha - escritor, ator, ensaista e 
artista plástico) Ela é um dos destaques da nova arquitetura paraibana, realizando trabalhos 

importantes em diversos empreendimentos, renovando a paisagem da ci-
dade. PRISCILA MATOS ainda se dá ao luxo de ser uma mulher bonita, de 
personalidade marcante, o que se encaixa no seu perfil profissional exigente 

que está sempre se aprimorando e reinventando novos projetos.

A Paraíba está muito bem colocada 
no ranking da vacinação, apare-
cendo entre os estados nordestinos 
com maior número de imunização 
em relação à população, reflexo do 
trabalho bem entrosado entre as 
Secretarias do Estado e dos muni-
cípios. Em João Pessoa, as vacinas 
estão sendo aplicadas em ritmo 
acelerado e obedecendo o calendá-
rio oficial.

Candidaturas
Começam a surgir os primeiros nomes 
de candidatos à cadeira do professor 
Juarez Farias na Academia Paraibana 
de Letras. Entre os nomes já citados 
estão o do advogado e historiador 
Cleanto Gomes e o do escritor Ruy 
Leitão e do jornalista Helder Moura . 
Os dois primeiros têm tradição fami-
liar na casa, através do professor Osias 
Nacre Gomes e Deusdedith Leitão, 
que integraram a APL em tempos idos, 
e o último tem atuação marcante no 
grupo Sol das Letras e na coordenação 
do movimento Por do Sol Literário.

Vá  de Uber
O governador João Azevêdo adotou 
uma ideia bastante simpática aos 
idosos, acima de 65 anos, que estão 
sendo vacinados pelo poder públi-
co. Assinou contrato com a Uber 
oferecendo transporte gratuito 
para os locais de vacinação. Serão 
10 mil viagens gratuitas.

Sublime torrão. 

A propósito de nota na coluna, 
o acadêmico Ramalho Leite, 
presidente do Instituto Histórico 
e Geográfico Paraibano, infor-
ma que a música Meu Sublime 
Torrão, de Genival Macedo, por 
lei municipal do prefeito Dor-
gival Terceiro Neto, tornou-se 
Hino Popular da Cidade de João  
Pessoa. 
- E tive a honra de subscrever 
também essa lei.



Copa do Nordeste Classificação

GRUPO A PG J V E D GP GC SG
1º Bahia-BA 7 4 2 1 1 8 4 4
2º CRB-AL 7 4 2 1 1 5 3 2
3º Ceará-CE 6 4 1 3 0 4 2 2
4º Treze-PB 5 4 1 2 1 3 4 -1
5º 4 de Julho-PI 5 4 1 2 1 2 3 -1
6º Confiança-SE 3 4 0 3 1 4 5 -1
7º Sampaio Corrêa-MA 3 4 0 3 1 3 5 -2
8º Santa Cruz-PE 0 4 0 0 4 1 6 -5

GRUPO B PG J V E D GP GC SG

1º ABC-RN 8 4 2 2 0 5 2 3
2º Fortaleza-CE 8 4 2 2 0 4 1 3
3º Altos-PI 7 4 2 1 1 4 2 2
4º Vitória-BA 7 4 2 1 1 5 4 1
5º CSA-AL 6 4 1 3 0 6 5 1
6º Salgueiro-PE 4 4 1 1 2 3 4 -1
7º Botafogo-PB 3 4 0 3 1 3 4 -1
8º Sport-PE 2 4 0 2 2 2 8 -6

Treze se mantém no G4, mas o Botafogo vai ficando mais distante a cada rodada da Copa do Nordeste

De volta ao trabalho, o 
Botafogo tem muito o que 
corrigir para tentar vencer 
o Ceará, na próxima quin-
ta-feira, no Almeidão, pela 
quinta rodada da Copa do 
Nordeste. O time não fez 
uma boa partida contra o 
CRB, em Maceió, e só conse-
guiu apresentar um bom fu-
tebol nos primeiros 30 mi-
nutos, quando se mostrou 
eficiente com um sistema 
reativo. Depois dos gols do 
adversário, o time não con-
seguiu mais criar jogadas 
ofensivas e a equipe alagoa-
na apenas administrou uma 
vitória tranquila, só amea-
çada por uma bola na trave 
em uma cobrança de falta 
de Marcos Aurélio.

Com apenas 3 pontos 
e na penúltima colocação 
do grupo B, se não vencer 
na próxima quinta-feira 
o Ceará, dependendo dos 
resultados das outras par-
tidas, poderá terminar a 
rodada praticamente sem 
chances de classificação, e 
quem sabe, na lanterna, se 
o Sport vencer. Para o meia 
Marcos Aurélio, eleito pela 
TV que transmite a Copa do 
Nordeste, como o melhor 
jogador em campo, a equipe 
perdeu apenas porque não 
soube aproveitar as opor-

tunidades criadas durante a 
partida.

“Nós começamos bem 
a partida e não soubemos 
aproveitar bem as oportu-
nidades criadas. Depois, le-
vamos dois gols bobos e não 
soubemos reagir. No futebol 
é assim, quem não faz leva, 
nós perdemos as chances e 
eles souberam aproveitar as 
deles”, disse o jogador, es-
quecendo que o CRB perdeu 
também vários gols, e em 
determinados momentos da 
partida, o goleiro Felipe foi 
o melhor em campo fazendo 
defesas incríveis.

Amanhã, o técnico Mar-
celo Vilar vai comandar o 
último treino antes do jogo 
contra o Ceará. É provável 
que o time entre com algu-
mas mudanças em relação 
ao que começou  jogando 
contra o CRB. O lateral es-
querdo Victor, que teve uma 
boa atuação quando substi-
tuiu Tsunami, pode começar 
no time titular. Além dele, 
o meia Clayton, agora com 
mais ritmo de jogo, também 
poderá ser escalado para 
começar a partida.

Treze
No Treze, não houve 

tempo para chorar a pri-
meira derrota da equipe, em 
casa, no último domingo, 
diante do ABC, por 2 a 0. O 
time fez uma exibição bem 

abaixo do que vinha apre-
sentando nos últimos jo-
gos. O sistema defensivo foi 
sempre surpreendido pelos 
contra-ataques do adversá-
rio, que fez dois gols e criou 
várias chances de ampliar a 
partida. O ataque também 
não correspondeu, não apro-
veitando as oportunidades.

Depois da bronca do 
técnico Marcelinho Paraíba, 
ontem foi dia de consertar 
os erros em um treino pela 
manhã, e à tarde, o Galo já 
partiu para Salgueiro, no 
Sertão pernambucano, onde 
vai enfrentar o Salgueiro, 
amanhã, às 19h30, no Es-
tádio Cornélio de Barros. O 
time teve pela frente uma 
longa e cansativa viagem de 
ônibus até Salgueiro. Hoje, 
no período da tarde, deve 
fazer um treino leve para 
aliviar o desgaste físico dos 
jogadores.

Com cinco pontos ga-
nhos nos 4 jogos, o Galo é 
o quarto colocado do grupo 
A, mas precisa vencer nesta 
quarta para se manter na 
zona de classificação, por-
que dependendo dos resul-
tados dos outros jogos, po-
derá ser ultrapassado por 4 
de Julho, ou Sampaio Corrêa 
e Confiança. 

Paralisação
Com o avanço do núme-

ro de infectados e mortos, 

vítimas da covid-19, fala-se 
na possibilidade do Gover-
no do Estado divulgar mais 
um decreto, agora mais res-
tritivo, proibindo uma série 
de atividades na Paraíba, 
e aí surge a expectativa e a 
possibilidade do futebol ser 
atingido, como já aconteceu 
em outros estados do país.

Os dirigentes dos clu-
bes disseram, ontem, que 

isto não passa de fake news 
e que não receberam ne-
nhum comunicado sobre 
lockdown. “O próprio se-
cretário de Saúde do Esta-
do, Geraldo Medeiros, disse 
que o futebol, da forma que 
está sendo praticado na Pa-
raíba, não corre riscos de 
contaminação. Não acredi-
to nesta paralisação”, disse 
o presidente do Botafogo, 

Alexandre Cavalcanti.
O presidente do Cam-

pinense, Phelipe Cordeiro, 
concorda plenamente com a 
opinião de Alexandre. “Isto 
não tem fundamento. O pró-
prio Governo do Estado já 
desmentiu esta fake News. 
Nosso Campeonato Paraiba-
no vai começar, sem proble-
mas, no dia 31 deste mês”, 
disse o dirigente.

DERROTAS FRUSTRANTES
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Campinense
Clube continua se reforçando para as disputas do 
Campeonato Paraibano e amanhã faz novo amistoso 
diante do Central, em Caruaru. Página 22

Foto: Samir Oliveira/Campinense

Esportes

Fonte: CBF

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Instagram/Botafogopb

Em Maceió, o Botafogo saiu na 
frente do placar, mas levou de vira-
da do CRB e segue mal na Copa do 
Nordeste, ainda sem vencer



A Copa do Nordeste serve de laboratório
Pela grandeza do Botafogo e de sua torci-

da, o clube da estrela vermelha entrou na Copa 
Nordeste para lutar pelo título, ou pelo menos, 
avançar de fase e conseguir uma premiação 
que melhorasse a situação financeira e hon-
rasse as tradições do clube. Mas, na prática, 
a competição está servindo apenas como um 
laboratório para o Campeonato Paraibano.

A equipe não venceu um jogo sequer. Não 
há como culpar a diretoria atual, que logo que 
assumiu deixou claro a situação do clube e 
afirmou que iria fazer um elenco bom e barato, 
ou seja, uma tarefa difícil, que exige paciência 
e apostar em novos valores, sem a segurança 
que se tem quando se investe em jogadores de 
nível. Porém, jogadores assim custam caro e 
grana o clube não tem no momento. 

O resultado dessa aposta é que nem todos 
os atletas conseguem corresponder às expec-
tativas, e para completar, o clube perdeu dois 
jogadores titulares, Bruno e Esquerdinha, por 
contusão, logo no início da temporada. É difícil 
exigir dessa equipe uma classificação, dispu-
tando com clubes das Séries A e B. A derrota 
para o CRB, fora de casa, era previsível, o que 

não era previsível era não vencer nenhuma das 
duas partidas disputadas em casa, até agora. 
Aí a coisa complicou, e o clube está entre os 
últimos colocados do seu grupo. Ainda bem 
que na Copa do Nordeste não existe rebai-
xamento, que sirva de grande aprendizado 
para as disputas do Campeonato Paraibano 
e principalmente a Série C. No futebol, tudo é 
possível, mas não acredito mais na classifica-
ção do Botafogo.

Já o Treze, quem diria, surpreendeu no 
início da Copa do Nordeste, ao ponto de ser 
considerado favorito a vencer o ABC no último 
domingo em Campina Grande. Mas foi exa-
tamente quando o torcedor mais acreditava 
no sucesso do clube, que veio a decepção. O 
Galo perdeu dentro de casa e teve ainda dois 
jogadores expulsos. Aí começam as teorias 
de conspiração. Essa derrota, com uma má 
atuação, teria sido pela superioridade técnica 
do adversário, ou teria a ver com o atraso no 
pagamento dos salários. Todos se lembram 
que os jogadores fizeram um protesto na 
semana passada e chegaram a não treinar dois 
dias antes da estreia da Copa do Brasil. 

Não se pode afirmar, e nem tão pouco 
provar, que os jogadores tenham feito corpo 
mole por causa do atraso no pagamento dos 
salários. Porém, uma coisa é certa, isso influi 
no psicológico dos atletas, afinal são seres hu-
manos, pais de família, e os compromissos não 
esperam pelo pagamento do clube. Será que 
você, caro leitor, trabalharia com a cabeça legal, 
se não recebesse o salário no final do mês e 
visse as dívidas se acumulando, e algumas até 
se multiplicando por causa dos juros?

Não estou aqui afirmando, e quem seria 
eu para afirmar, que tanto Botafogo como o 
Treze já estão eliminados, sem chances para se 
classificar. Ainda faltam quatro jogos e são 12 
pontos em disputa. Eu estou analisando a si-
tuação, até o momento, e diga-se de passagem, 
se esta fase da competição terminasse agora, 
o Galo estaria classificado para as oitavas de 
final.  

O Botafogo terá ainda pela frente o Ceará, 
na próxima quinta-feira no Almeidão, depois 
o Treze fora, Confiança em casa e Santa Cruz 
fora. Já o Treze terá o Salgueiro fora, o Botafogo 
em casa, o Vitória fora, e o Sport em casa.

Os otimistas de plantão fazem as contas e 
acreditam na classificação dos clubes paraiba-
nos. Eles se baseiam no fato de que a Copa do 
Nordeste é uma competição muito nivelada 
e que o Botafogo tem amplas condições de 
vencer o Treze, o Confiança e o Santa Cruz. Em 
relação ao Treze, eles acreditam que o Galo 
tenha condições de vencer o Salgueiro, o Bota-
fogo e o Sport.

Pelo lado dos pessimistas, o pensamento 
é que o Botafogo será derrotado pelo Ceará e 
pelo Treze e também não conseguirá vencer 
o Santa Cruz, em Recife, mesmo o Tricolor 
estando na lanterna, sem nenhum ponto. Com 
relação ao Treze, eles acham que o Galo perde 
para o Salgueiro e para o Vitória e não ganha 
do Sport, mesmo em Campina Grande.

Opiniões à parte, vamos esperar a pró-
xima rodada, já no meio desta semana, para 
saber quem acertou nos palpites, os otimistas 
ou os pessimistas. A verdade é que a Copa do 
Nordeste é muito difícil, mas não esperava 
uma campanha tão ruim como a do Botafogo, 
até o momento. Oxalá as coisas melhorem para 
os clubes paraibanos.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Lateral direito Felipinho e o zagueiro Cleiton chegam como novas opções para o técnico Ederson Araújo 

O Campinense, atual vi-
ce-campeão paraibano, após 
a sua eliminação precoce e 
vergonhosa na Copa do Bra-
sil  2021 - ao perder para 
o Bahia dentro do Estádio 
Amigão por 7 a 1 - agora só 
possui um objetivo no pri-
meiro semestre desse ano, 
as disputas do Campeonato 
Paraibano de Futebol já que 
a equipe, diferente de seus 
rivais, Treze e Botafogo, não 
está jogando a Copa do Nor-
deste. Nesse cenário, o time 
raposeiro aposta todas as 
suas fichas no certame esta-
dual e, para isso, anunciou 
as contratações do lateral 

direito Felipinho e do zaguei-
ro Cleiton que chegam como 
novas opções para o técnico 
Ederson Araújo no setor de-
fensivo, principal ponto de 
desequilíbrio da equipe até o 
momento.

Velho conhecido do 
comandante da equipe, o 
lateral direito Felipinho, 
atleta de 28 anos, foi eleito, 
em 2019, como o melhor 
jogador da sua posição no 
Campeonato Paraibano 
jogando pelo Atlético de 
Cajazeiras comandado por 
Ederson Araújo. O jogador 
vinha sendo um dos alvos 
principais da equipe rapo-
seira para a temporada e 
agora sua negociação pôde 
ser concluída. Enquanto 
isso, o zagueiro Cleiton, 
atleta de 32 anos, chega 
como uma opção para a 
zaga após ter passagens 
por clubes como ABC-RN 
e Barbalha-CE, seu último 
clube.

Os dois jogadores con-
tratados surgem como op-
ções para o setor defensivo 
do Campinense, área mais 
frágil da equipe ao longo da 
pré-temporada e principal-
mente na partida diante do 
Bahia onde, além dos sete 
gols sofridos, a equipe de-
monstrou muita fragilidade 
ao longo de todo o encon-
tro. No último amistoso dis-
putado, dessa vez contra o 
Central de Caruaru, a equipe 
venceu por 1 a 0 e a defesa 
conseguiu passar em branco, 
no entanto, ainda há muito 
para avançar pensando na 
disputa do título estadual.

Focando agora em or-
ganizar o setor defensivo, já 
que ofensivamente a equipe 

vem apresentando bom vo-
lume nos jogos que fez até o 
momento em 2021, o técni-
co Ederson Araújo acredita 
que a eliminação na Copa 
do Brasil já ficou para trás e 
que o foco agora precisa ser 
o Campeonato Paraibano, 
fundamental para que a Ra-
posa possa voltar a disputar 
a copa nacional, além da 
Copa do Nordeste em 2022.

“Nós estamos tentando 
montar uma equipe equi-
librada e que seja capaz de 
ter um volume ofensivo po-
sitivo e, ao mesmo tempo, 
segurança defensiva e con-
trole na partida. No último 
jogo acabamos produzindo 
menos do que vinham fa-
zendo nas partidas anterio-

res no quesito ofensivo, mas 
nossa defesa já passou a ter 
um comportamento melhor. 
Nossa equipe tem avançado 
em busca desse equilíbrio e 
acredito que hoje somos um 
time mais organizado do 
que nas partidas anteriores 
e a tendência é que possa-
mos seguir nessa evolução 
visando o estadual.

O Campinense tem es-
treia no Campeonato Parai-
bano prevista para às 16h 
do dia 4 de abril no Estádio 
Carneirão, em Cruz do Espí-
rito Santo - Região Metropo-
litana de João Pessoa -, con-
tra a equipe do São Paulo 
Crystal, time que vai para a 
sua segunda temporada na 
elite do futebol estadual. 

Campinense anuncia outros
dois reforços para o Estadual

Esportes
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 Nós estamos 
tentando montar uma 
equipe equilibrada e 
que seja capaz de ter 
um volume ofensivo 
positivo e, ao mesmo 

tempo, segurança 
defensiva e controle na 

partida 

Foto: Samir Oliveira/Campinense

No sábado passado, o Campinense 
venceu o Central, em jogo amistoso, 
no Amigão, por 1 a 0, e amanhã, o 
confronto será em Caruaru



Esportes

Time paulista conquista a competição pela segunda vez em final disputada no último domingo, em Buenos Aires

Com um “frango” da golei-
ra rival e um gol em cobrança 
de pênalti, logo após sofrer o 
empate, a Ferroviária derrotou 
o América de Cali, da Colômbia, 
por 2 a 1, no último domingo, 
no estádio José Almafitani, em 
Buenos Aires, na Argentina, 
e conquistou pela segunda 
vez em sua história o título da 
edição de 2020 da Copa Liber-
tadores Feminina. O time de 
Araraquara (SP) venceu o Colo 
Colo, do Chile, na final de 2015 
e perdeu a decisão para o Co-
rinthians, em 2019.

Em sua quarta participa-
ção na competição, a equipe 
reformulada e comandada pela 
técnica Lindsay Camila sofreu 
na primeira fase. Após início 
ruim com goleada sofrida, se 
recuperou e conseguiu a sua-
da classificação ao mata-mata 
pelo critério de gols feitos, após 
combinação de resultados. Nas 
quartas de final, superou o Ri-
ver Plate por 1 a 0 para, em se-
guida, eliminar o Universidad 
de Chile nos pênaltis.

Vários são os destaques 
da Ferroviária na conquista 
do título. A primeira a brilhar 
é Lindsay Camila. Com ape-
nas dois meses no cargo, ela 
fez história por ser a primeira 
vez, em 12 edições, que uma 
mulher comanda uma equipe 
campeã da Libertadores Femi-
nina. Se destacaram também 
a goleira Luciana, que defen-
deu três cobranças na decisão 
por pênaltis na semifinal, e a 
zagueira-artilheira Ana Alice, 
autora de três gols.

Todos os gols da decisão 
foram marcados no primeiro 

Agência Estado

Garotas da Ferroviária fazem
história na Copa Libertadores
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tempo. Logo no início, a zaguei-
ra Sochor contou com falha 
da goleira Tapia para abrir o 
placar. O time colombiano em-
patou em cobrança de pênalti 
com Catalina Usme, que igualou 
Cristiane como maior artilhei-
ra da história da Libertadores 
Feminina, com 29 gols. Pouco 
depois, Aline Milene, também 

cobrando pênalti, sacramentou 
o título da Ferroviária.

“Um título que a gente 
esperava. Nós trabalhamos 
para chegar às finais e ganhar 
títulos. Felizmente estamos 
aqui hoje (domingo) e conse-
guimos terminar esse traba-
lho com a conquista do título 
para Araraquara. Nós sempre 

estávamos unidas, sempre 
com o mesmo propósito para 
chegar onde chegamos”, disse 
a capitã Aline Milene.

Campeonato Paulista
A Federação Paulista de 

Futebol e os clubes que dis-
putam o Campeonato Pau-
lista Sicredi se reuniram, on-

tem, e decidiram suspender 
a disputa do Estadual até o 
dia 30 de março. O período 
compreende a vigência da 
fase emergencial e da proibi-
ção de atividades esportivas 
em São Paulo para conter os 
casos de covid-19. A entida-
de e os times participantes 
debatem agora um calendá-

rio alternativo, em que os jo-
gos previstos para o período 
possam ser realizados em 
outras datas. O Campeonato 
Paulista tem previsão de ser 
retomado no próximo dia 31, 
com a disputa da oitava ro-
dada. O período de suspen-
são impactou nos compro-
missos das rodadas 5, 6 e 7.

Jogadoras da Ferroviária de Araraquara/SP fazem a festa no pódio depois da conquista da Copa Libertadores Feminina após vencer no jogo final a equipe do América de Cali, da Colômbia

Jogos de Tóquio

Fifa anuncia para abril o sorteio do torneio olímpico

O sorteio do torneio olímpi-
co de futebol dos Jogos de Tóquio 
será realizado em 21 de abril na 
sede da Fifa, em Zurique, na Suíça. 
Vão participar 16 seleções no mas-
culino e 12 no feminino. Todos po-
derão acompanhar a cerimônia no 
canal da Fifa no YouTube.

“Nos sorteios dos Torneios 
Olímpicos de Fute-
bol Masculino e 
Feminino, va-
mos vivenciar 

grandes emoções à medida que as 
28 seleções qualificadas conhecem 
o caminho que terão que percorrer 
para alcançar a glória e o ouro em 
Tóquio. Os sorteios dão aos joga-
dores, treinadores e dirigentes a 
oportunidade de avançar em seus 
preparativos. Será um marco espe-
cial e emocionante na história do 
futebol olímpico, tanto masculino 
quanto feminino”, disse Sarai Bare-
man, diretor da divisão de futebol 
feminino da Fifa.

Mikako K o t a n i , 
diretor de e s p o r -

tes dos Jogos de Tóquio: “Estou ani-
mado que os sorteios dos Torneios 
Olímpicos de Futebol de Tóquio 
2020 estão finalmente ocorren-
do. Este é um momento crucial na 
preparação da segunda competição 
olímpica de futebol em nosso país, 
depois de Tóquio 1964, e também 
para sediar o torneio olímpico de 
futebol feminino pela primeira vez 
no Japão. Esses torneios extraordi-
nários serão inesquecíveis e a expe-
riência será diferente das edições 
anteriores. Como diretor 
de esportes de Tóquio 

2020, estou ansioso para hospedar 
esses torneios no Japão e tenho cer-
teza de que fãs e atletas de todo o 
mundo terão memórias indeléveis 
deles. Desejo a todos eles boa sorte. 
Vejo você no Japão neste verão.”

O Estádio de Tóquio receberá 
a primeira partida da seleção mas-
culina do país e o Estádio Olímpi-
co - também localizado na capital 
japonesa - vai ser sede da final fe-
minina, bem como as cerimônias 
de abertura e encerramento dos 

Jogos Olímpicos. As cidades de 
Sapporo, Miyagi, Kashima, Sai-

tama e Yokohama também sedia-
rão grandes confrontos de 21 de 
julho a 7 de agosto de 2021

Dez seleções já se classifica-
ram para o torneio feminino. Ca-
marões x Chile e Coreia do Sul x 
China, ambos em abril decidem 
as duas últimas vagas. Já no mas-
culino, quatorze nações já se clas-
sificaram e as duas últimas vagas 
serão decididas no torneio classi-
ficatório da Concacaf, que aconte-
ce em Guadalajara 
(México) de 18 a 
30 de março.

Agência Estado

Foto: Divulgação/Conmebol
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O Brasil conquistou a medalha de 
ouro na última Olimpíada, disputada 
no Rio de Janeiro, em 2016, com 
destaque para Neymar e Gabigol
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Mãe da jovem trabalha no local e leva a filha todos os dias para que ela consiga utilizar o WiFi gratuito

Estudante faz aulas virtuais em 
cemitério durante a pandemia

Neydi, uma aluna boliviana do 
ensino fundamental, faz aulas vir-
tuais, como muitas crianças de todo o 
mundo durante a pandemia do novo 
coronavírus. A única diferença é o ce-
nário: cercada por lápides em um ce-
mitério público da cidade de La Paz.

A Bolívia está mantendo a 
maioria das escolas fechadas du-
rante o surto de covid-19, o que 
obriga muitos pais a encontrarem 
maneiras novas de conectar os fi-
lhos para as aulas – algo particular-
mente desafiador em um país com 
conectividade de internet esporádi-
ca, acesso limitado a computadores 
caros e custo alto de dados móveis.

A mãe de Neydi, Jeanete Alano-
ca, indígena aimará de 30 anos que 
ganha a vida trabalhando no Cemi-
tério Geral de La Paz, decidiu levar 
a filha consigo para usar o WiFi 
gratuito do local. Neydi não tem seu 
próprio aparelho e precisa usar o 

celular da mãe para fazer as tarefas 
escolares.

“Antes da pandemia, eu a man-
dava para a escola e meus sogros 
também cuidavam dela e a pegavam 
na escola. Por causa da situação em 
que estamos, tenho que trazê-la ao 
trabalho”, explicou Alanoca à Reu-
ters Internacional.

Seu trabalho envolve alugar es-
cadas de mão a parentes e amigos 
que vão prestar homenagens aos en-
tes queridos, cujos restos cremados 
muitas vezes são mantidos em filei-
ras de compartimentos elevados.

Agora ela também ajuda a fi-
lha nas aulas entre os túmulos. Sem 
o WiFi gratuito, a família teria que 
contar com pacotes de dados caros. 
Sua filha mais velha fica com os so-
gros para usar o telefone destes. Ela 
disse que nem mãe, nem filha se in-
comodam de aprender em um am-
biente tão inusitado.

Aforismo
“Uma das formas de vivenciarmos o luto é 
encontrar no outro e na palavra de Deus o 

apoio, a solidariedade, a compaixão. 
E depois se permitir expressar a nossa dor (...) 
Quando o luto se torna patológico, procurar a 

psicoterapia para obter a superação”

(Padre Paulo Cordeiro)

1022 — Zhenzong, imperador chinês
1555 — Papa Júlio III
1955 — Artur Bernardes, político brasileiro
2011 — Elizabeth Taylor, 
atriz anglo-norte-americana
2012 — Chico Anysio, ator e humorista brasileiro
2019 — Domingos de Oliveira, 
ator e diretor brasileiro

Mortes na História

Obituário
Francisco Júnior de Sousa Gadelha
21/3/2021 – Aos 57 anos, em João 
Pessoa (PB), vítima da covid-19. Eco-
nomista, foi presidente do Riachão 
Campestre Clube de Sousa, no período 
de 30 de março de 1992 a 19 de março 
de 1993. Natural de Sousa, morava na 
capital paraibana há cerca de 15 anos. Atualmente traba-
lhava como corretor de imóveis.

Foto: Divulgação

Edson Montenegro
21/3/2021 – Aos 63 anos, em São Pau-
lo (SP), de covid-19. Ator conhecido por 
interpretar o pai de Buscapé no filme 
‘Cidade de Deus’. Também era conheci-
do pelo trabalho na novela ‘Cúmplices 
de um resgate’, do SBT, e pelas partici-
pações nas séries ‘Sandy & Junior’, ‘Dona Flor e seus dois 
maridos’ e ‘Brava gente’, na TV Globo. Ele ainda atuou em 
diversos espetáculos teatrais.

Foto: Reprodução

Ivan Bulhões
20/3/2021 – Aos 91 anos, em Caruaru 
(PE), em decorrência de um AVC. Radia-
lista alagoano que teve sua vida dedicada 
à radiodifusão do Nordeste em mais de 
60 anos de profissão, especialmente em 
Caruaru onde começou na Rádio Cultura 
do Nordeste, tendo passado por todas as emissoras AM. 
Na Difusora, hoje Rádio Jornal, foram 25 anos. Alternou os 
últimos anos entre Difusora e Liberdade. Nos últimos seis 
anos passou a ser funcionário vitalício da Rádio Liberdade 
de Caruaru.

Foto: Divulgação

Luiz Antônio Souza Campos
20/3/2021 – Aos 65 anos, em Belo Hori-
zonte (MG), de covid-19. Prefeito do muni-
cípio de Campanário (MG). Foi vice-prefei-
to por dois mandatos e ocupava o cargo de 
chefe do Executivo pela primeira vez. A Pre-
feitura decretou luto oficial por sete dias.

Foto: G1

Wellington Pereira
19/3/2021 – Aos 60 anos, em João Pes-
soa (PB), de covid-19. Jornalista e pro-
fessor aposentado do Curso de Comu-
nicação Social da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB). No dia 14, havia per-
dido para a doença o irmão, Wallace Pereira, presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações da 
Paraíba (Sinttel). Era escritor e doutor em Sociologia pela 
Sorbonne, Universidade de Paris (França). Deixou várias 
obras publicadas.

Foto: Antônio David

Adroaldo Conzatti
19/3/2021 – Aos 81 anos, em Lajeado (RS), 
em consequência de uma queda ocorrida no 
hospital onde estava internado diagnostica-
do com covid-19. Prefeito pelo PSDB do mu-
nicípio de Encantado (RS). Foi reeleito em 
2020 e era o prefeito mais velho do Vale do 
Taquari. Ocupava também o cargo de primeiro-vice-presidente 
da Associação de Municípios do Vale do Taquari (Amvat).

Foto: Facebook

José Carlos e Carmem Teixeira
18 e 19/3/2021 – Em João Pessoa (PB), 
vítimas da covid-19. A professora morreu 
um dia depois de seu marido, que era em-
presário. O casal deixa os filhos Ana Corina, 
Caluca, Lula e Tavinho Teixeira.

Foto: WSCom

Irmão Lázaro
19/3/2021 – Aos 54 anos, em Salvador (BA), 
por complicações da covid-19. Vereador e 
cantor gospel. Iniciou a carreira como cantor 
da banda Olodum. Posteriormente, se con-
verteu ao movimento evangélico e consoli-
dou sua carreira artística na música gospel. 
Ex-deputado federal e ex-candidato ao Senado, estava em seu 
primeiro mandato na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

Foto: Divulgação

Antônio Inácio da Silva 
(Antônio Virgulino)
18/3/2021 – Aos 81 anos, em Pirpirituba 
(PB), de câncer. Empresário, dono do En-
genho Imaculada Conceição, da Cachaça 
Serra Limpa, fundada em 1992, sendo uma 
das referências na produção de aguardente 
de alambique na Paraíba, com premiações nacionais e regu-
lamentada pelo IBD como a primeira cachaça genuinamente 
paraibana com certificação orgânica.

Foto: Sebrae

Francisca Ribeiro
20/3/2021 – Em Campina Grande (PB), 
vítima da covid-19. Servidora pública que 
era engajada nas ações da Igreja Católica 
em Campina Grande. Era ligada à Paróquia 
do Catolé e ao Vicariato da Caridade, Justiça 
e Paz, nível Diocese de Campina. Integrava 
também a Pastoral Carcerária e viajava a outros municípios e 
estados para eventos da pastoral.

Foto: Internet

Fernando Quental
21/3/2021 – Em Lisboa (Portugal), de 
câncer na laringe. Músico angolano, in-
térprete dos sucessos ‘Quando eu fui a 
Benguela’, ‘Kandengue’ e ‘Som da Ban-
da’. Com 40 anos de carreira, nasceu em 
Cunene e começou a carreira musical 
no grupo Shallon, onde era o baterista. Em 1976, após a 
independência de Angola, foi com os seus pais para a Áfri-
ca do Sul e depois mudou-se para Portugal.

Foto: Divulgação

Mãe trabalha no cemitério e, sem internet em casa, ela ajuda a filha nas aulas on-line entre túmulos, sepultamentos e movimentação de coveiros

Zanzal Mattar
19/3/2021 – Aos 78 anos, em Maringá (PR), 
de covid-19. Artista plástico. Entre suas 
obras mais conhecidas estão os painéis no 
interior da Catedral de Maringá e no Fórum 
da cidade. Realizou exposições em outros 
estados, nos Estados Unidos e na Europa. 
Algumas de suas obras presentearam o papa João Paulo II; o 
príncipe Akihito, do Japão; e o ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB), em 2002.

Foto: Prefeitura de Maringá

Lindomar de Andrade Silva 
(Mazinho)
18/3/2021 – Aos 56 anos, em Campina 
Grande (PB), de covid-19. Ex-presidente do 
Sindicato dos Gráficos de Campina Gran-
de, filiado ao Partido Comunista do Brasil 
(PCdoB) na Paraíba, desde a década de 
1990. Militante dos movimentos sociais e sindicalista.

Foto: Arquivo pessoal

Katherine Diaz
19/3/2021 – Aos 22 anos, em El Tunco (El Sal-
vador), após ser atingida por um raio quando 
treinava. Surfista era uma das promessas do 
esporte no país. Fazia parte da seleção salva-
dorenha da modalidade e estava em prepa-
ração para o Campeonato Mundial de Surfe.

Foto: Instagram

José Oliveira Figueiredo 
(Zé Sacristão)
18/3/2021 – Aos 77 anos, em Patos (PB). 
Sacristão há 42 anos bastante conhecido 
entre os católicos devotos de Nossa Senho-
ra da Guia, na cidade de Patos, Sertão parai-
bano. Deixa mulher e três filhos.

Foto: Patosonline

Emanuel Evaldo
18/3/2021 – Em João Pessoa (PB), de co-
vid-19. Servidor da Dataprev e diretor da 
CUT Paraíba. Ele estava internado no Hos-
pital Nossa Senhora das Neves, em João 
Pessoa. Também era diretor do Sindicato 
de Processamento de Dados da Paraíba 
(Sindpd-PB). Como sindicalista, liderou lutas contra a refor-
ma trabalhista de 2017 e a reforma previdenciária.

Foto: WSCom

Foto: Santiago Limachi
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Agência Europeia fez alerta contra o fármaco, que foi criado na década de 70 para tratar infestações de parasitas como piolho e sarna

Ivermectina é desaconselhada 
no tratamento contra covid-19
Paulo Favero
Agência Estado

A Agência Europeia de 
Medicamentos (EMA, na si-
gla em inglês) emitiu um 
comunicado ontem, desa-
conselhando o uso de iver-
mectina no tratamento e 
na prevenção de covid-19. 
Ela concluiu que os dados 
que estão à disposição não 
confirmam a necessidade 
de utilização desse fárma-
co criado na década de 70 
contra o coronavírus - ele é 
indicado para tratar infes-
tações de parasitas como 
piolho e sarna.

“Na União Europeia, os 
comprimidos de ivermec-
tina são aprovados para o 
tratamento de algumas in-
festações de vermes parasi-
tas, enquanto fórmulas pre-
paradas com ivermectina 
são aprovadas para o trata-
mento de doenças de pele 
como a rosácea. A ivermec-
tina também está autorizada 
para uso veterinário em uma 

ampla gama de espécies ani-
mais para parasitas internos 
e externos. Os medicamen-
tos com ivermectina não 
estão autorizados para uso 
na covid-19 na União Euro-
peia e a EMA não recebeu 
nenhum pedido para esse 
uso”, disse a agência.

No Brasil, um grupo 
de médicos que defende o 
tratamento precoce contra 
a covid-19, que implica o 
consumo de medicamen-
tos mesmo como profilaxia 
e sem que a pessoa esteja 
sentindo qualquer sintoma, 
colocou a ivermectina como 
um dos remédios que deve-
ria ser utilizados contra a 
covid-19. Ele está no mesmo 
grupo de outros, sem efi-
cácia comprovada, como a 
cloroquina, e ambos são de-
fendidos pelo presidente da 
República, Jair Bolsonaro.

“Após recentes relató-
rios de publicações sobre o 
uso de ivermectina, a EMA 
revisou as evidências publi-
cadas mais recentes de estu-

dos de laboratório, estudos 
observacionais, ensaios clí-
nicos e meta-análises. Estu-
dos de laboratório desco-
briram que a ivermectina 
pode bloquear a replicação 
do SARS-CoV-2 (o vírus que 
causa o covid-19), mas em 
concentrações de ivermec-
tina muito mais altas do que 
as alcançadas com as doses 
atualmente autorizadas”, 
disse a EMA. “Os resultados 
dos estudos clínicos foram 
variados, com alguns estu-
dos mostrando nenhum be-
nefício e outros relatando 
um benefício potencial. A 
maioria dos estudos revisa-
dos pela EMA era pequena 
e tinha limitações adicio-
nais, incluindo diferentes 
regimes de dosagem e uso 
de medicamentos conco-
mitantes. A EMA concluiu, 
portanto, que a evidência 
atualmente disponível não 
é suficiente para apoiar o 
uso de ivermectina para 
covid-19 fora dos ensaios 
clínicos”, continuou.

A EMA reforça que o uso 
indiscriminado de ivermec-
tina pode levar a efeitos co-
laterais indesejados e reitera 
que sua declaração de saúde 
pública é endossada tam-
bém pela força-tarefa contra 
a covid-19 (COVID-ETF).

No Brasil, a utilização de 

ivermectina como profilaxia 
tem provocado problemas 
no fígado de muitos pacien-
tes, alguns inclusive com a 
necessidade de transplante 
devido à alta dosagem de 
medicamento ineficaz con-
tra a covid-19 que consumiu.

Por causa do problema, 

a erck, fabricante do remé-
dio, informou em comuni-
cado em fevereiro que não 
há dados que sustentem o 
uso dele contra a covid-19 
e que não existe base cien-
tífica para a recomendação 
do vermífugo contra a co-
vid-19.

Em comunicado, a EMA informa que não há evidências para apoiar o uso da ivermectina para a covid-19 fora dos ensaios clínicos

Foto: Divulgação

Apoiado por Michelle

Bolsonaro sanciona projeto que eleva gasto em R$ 5 bi

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, san-
cionou ontem, o projeto 
de lei que classifica a visão 
monocular (cegueira de 
um dos olhos) como defi-
ciência. Ele cogitou vetar a 
proposta, que foi patroci-
nada pela primeira-dama 
Michelle Bolsonaro, após 
ser alertado sobre um au-
mento de despesas sem 
compensação, que pode ser 
classificado como crime de 
responsabilidade.

Conforme o Broad-
cast (sistema de notícias 
em tempo real do Grupo 
Estado) e o jornal O Esta-
do de S. Paulo revelaram, 
o projeto pode turbinar as 
despesas públicas em pelo 
menos R$ 5 bilhões. Apesar 
do orçamento pressiona-
do por gastos obrigatórios, 
o Ministério da Economia 
afirmou não se opor à san-
ção. A pasta, responsável 
pela política fiscal do go-
verno, disse que a medida 
“não envolve renúncia de 
receita”.

A proposta classifica a 
visão monocular - cegueira 
de um dos olhos - como de-

ficiência sensorial, do tipo 
visual, para todos os efeitos 
legais. Além de permitir que 
400 mil pessoas de baixa 
renda com visão mono-
cular acessem o Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC), pago a idosos e pes-
soas com deficiência com 
renda per capita de até um 
quarto do salário mínimo, a 
lei pode obrigar o Executivo 
a conceder isenções tribu-
tárias e aposentadorias por 
invalidez, o que levantou a 
possibilidade de o presi-
dente vetar o projeto.

Bolsonaro escolheu o 
aniversário da primeira-da-
ma, ontem, para sancionar a 

proposta, cuja autoria é do 
senador Rogério Carvalho 
(PT-SE). Durante a cerimô-
nia, Michelle afirmou que o 
impacto financeiro é “pe-
quenininho”.

O presidente, por sua 
vez, afirmou que foi ela 
quem convenceu os minis-
tros do governo a concorda-
rem com a sanção. “Quero 
fazer o bem, faço o bem, 
mas baseado na lei e, ob-
viamente, em grande parte, 
deve-se à primeira-dama o 
trabalho de conversar com 
os ministros, convencer os 
ministros da importância 
do projeto.”

Em fevereiro, antes da 

aprovação do texto pela Câ-
mara, Michelle convidou 
Amália Barros, uma das 
principais lideranças mo-
noculares e que mais traba-
lhou pela lei, para jantar no 
Palácio da Alvorada. Depois 
do encontro, o casal posou 
para fotos cobrindo um dos 
olhos - um dos símbolos da 
campanha dos monocula-
res. O ministro Paulo Gue-
des também posou para foto 
cobrindo um dos olhos ao 
lado de Amália, e da deputa-
da Luísa Canziani (PTB-PR), 
que relatou a proposta na 
Câmara. O texto recebeu crí-
ticas dos movimentos que 
representam pessoas com 

deficiência, que temem efei-
tos perversos para os grupos 
que já enfrentam grandes 
dificuldades para se colocar 
no mercado de trabalho. Há 
o temor de que, com a sanção 
do texto, empresas passem 
a cumprir a cota de contra-
tação de pessoas com defi-
ciência com monoculares, 
em detrimento de cegos, e 
que haja reserva de vagas em 
concursos públicos. Existe 
ainda receio de que o pro-
jeto abra a possibilidade de 
equiparação de deficiência 
para condições como surdez 
unilateral e doenças crôni-
cas, o que aumentaria o gasto 
público.

Daniel Weterman 
Emilly Behnke 
Matheus de Souza
Agência Estado

MPF alerta para o aumento da tensão 
entre indígenas e garimpeiros no Pará

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) vem alertando 
para o aumento da tensão en-
tre garimpeiros e índios Mun-
duruku, no Pará. Ontem, o ór-
gão abriu uma apuração sobre 
a ocorrência de improbidade 
administrativa por parte de 
autoridades responsáveis por 
evitar a invasão de terras do 
povo indígena. A avaliação é 
que apesar de cobranças feitas 
nos últimos anos sobre a ne-
cessidade de o poder público 
combater a ilegalidade, o tema 
vem sendo tratado com “des-
caso e omissão”.

O conflito vem se arras-
tando desde 2012 e piorou 
nos últimos anos, segundo o 
MPF. O órgão ajuizou uma ação 
em 2018 e outra em junho 
de 2020, envolvendo União, 

Fundação Nacional do Índio 
(Funai) e Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente (Ibama). O 
objetivo era obrigar os entes a 
tomar providências para con-
ter o avanço do garimpo ilegal 
e os danos socioambientais 
causados pela intensificação 
da atividade.

Uma operação do Ibama 
chegou a ser iniciada, mas foi 
suspensa em agosto passado, 
por decisão do Ministério da 
Defesa. Três helicópteros do 
órgão ambiental que estavam 
na base aérea da Serra do Ca-
chimbo foram proibidos de 
decolar, conforme informações 
publicadas na época pelo Es-
tadão. Na véspera, o ministro 
do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, havia visitado as áreas 
de garimpo ilegal na terra indí-
gena. As circunstâncias da in-
terrupção incluíram suspeitas 
de vazamento de informações 

sigilosas e transporte de ga-
rimpeiros em aviões da Força 
Aérea Brasileira (FAB) e estão 
sendo investigadas em dois 
inquéritos, diz o Ministério 
Público.

O MPF afirma que “en-
quanto o Poder Executivo 
segue inerte, desde o último 
dia 14 a tensão na área vem 
aumentando, com a chega-
da de grande número de pás 
carregadeiras a uma região 
- o igarapé Baunilha, em Jaca-
reacanga - próxima a uma das 
principais bacias que garante 
a vida Munduruku, a bacia do 
Rio Cururu”. O órgão relata 
que voltou a pedir atuação 
urgente de forças federais, 
sem respostas até o momen-
to e denuncia que na última 
sexta-feira um grupo armado 
impediu indígenas de desem-
barcarem na área.

Além de apurar se houve 

improbidade administrativa 
das autoridades responsáveis 
pelo combate ao garimpo ile-
gal, o MPF também vai verificar 
a suspeita de dano coletivo aos 
indígenas. O parquet denuncia 
uma falsificação de registros 
dos resultados da mineração 
por garimpeiros, para dar a 
aparência de que a atividade 
ocorreu em lavras legalizadas 
fora de áreas indígenas. As 
compensações financeiras aos 
municípios são calculadas com 
base nas informações falsas, 
afirma o MPF.

A região do igarapé Bau-
nilha é a porta de entrada para 
a bacia do Rio Cururu, que 
impacta diretamente a aldeia 
Missão São Francisco. Os in-
dígenas Munduruku conside-
ram que a destruição da bacia 
do Rio Cururu pela mineração 
ilegal pode significar o fim da 
vida indígena na região.

Mariana Durão
Agência Estado

O crescimento do mer-
cado de telecomunicações no 
Brasil, com maior competição 
entre as operadoras, ajudou 
a reduzir o preço médio dos 
serviços de celular e banda 
larga fixa nos últimos anos. 
Por outro lado, o país conti-
nua tendo uma das maiores 
cargas tributárias do mun-
do, o que acaba atrasando a 
ampliação das redes para as 
regiões mais remotas.

Essas são as principais 
conclusões de um estudo rea-
lizado pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) 
a partir de dados da União In-
ternacional de Telecomunica-
ções (UIT) e divulgado ontem.

O levantamento mostra 
que o Brasil melhorou, relati-
vamente, sua posição no ran-
king da cesta de serviços de 

telefonia móvel, passando da 
83ª posição em 2018 para a 
63ª em 2019.

O preço médio de um 
plano de celular chegou a 
US$ 22,23 (considerando a 
paridade do poder de com-
pra, ou PPC, que mostra 
quanto a moeda é realmente 
capaz de comprar em cada 
país). Dez anos antes, um pla-
no de padrão similar custava 
US$ 67,44.

O Brasil é o sexto maior 
mercado de celulares do mun-
do, com 202 milhões de aces-
sos. O maior é a China, com 
1,7 bilhão.

Já no caso da banda larga 
fixa, o Brasil evoluiu da 75ª 
para a 45ª posição. Nesse pe-
ríodo, o preço médio foi a US$ 
17,74 (PPC). O país tem 32,9 
milhões de acesso, o quin-
to maior mercado global. O 
maior aqui também é a China, 
com 450 milhões.

País melhora em telefonia 
móvel e em banda larga
Circe Bonatelli
Agência Estado



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
 Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho 

de 1993, torna-se público que foram consideradas INABILITADAS as empresas: A empresa AC-
COCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 02.349.757/0001-10, a 
empresa OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA, cadastrada no 
CNPJ nº 26.764.981/0001-37, a empresa JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI, cadastrada no CNPJ 
nº 30.999.688/0001-26. a empresa A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, cadastrada 
no CNPJ nº 09.047.935/0001-06. a empresa DK CONSTRUÇÕES EIRELI, cadastrada no CNPJ 
nº 23.916.946/0001-06, a empresa CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 
18.578.731/0001-84, a empresa COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI cadastrada no 
CNPJ n º 11.170.603/0001-58, a empresa CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA cadastrada 
no CNPJ nº 07.638.122/0001-57, a empresa PJ CONSTRUTORA EIRELI cadastrada no CNPJ 
nº 07.930.750/0001-01, a empresa DA MATA REPRESENTAÇÕES EIRELI, cadastrada no CNPJ 
nº 26.620.865/0001-44, a empresa MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada 
no CNPJ nº 31.381.604/0001-59 e a empresa ÂNGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, 
cadastrada no CNPJ nº 23.011.656/0001-05. Sendo consideradas HABILITADAS as empresas: 
A empresa NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 
10.507.466/0001-31, a  ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA  DE AGUIAR – ASALA, ca-
dastrada no CNPJ nº 18.251.434/0001-20, a empresa CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 
cadastrada no CNPJ nº 07.609.311/0001-00 e a empresa ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI, 
cadastrada no CNPJ nº 05.935.592/0001-57. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do art. 109, I “a” da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Abre-se 
vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, a comissão de licitação convoca os 
licitantes habilitados para abertura dos envelopes de propostas de preços que será realizada no 
dia 01 de abril de 2021, às 08:30 horas, no mesmo local e endereço. Quaisquer informações pelo 
email: pref.aguiar@hotmail.com. 

Aguiar-PB, 22 de Março de 2021.
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2021

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público o seguinte resultado: Sendo HABILITADAS as pessoas físicas e empresas: 
O Sr. Antono Pedro da Silva, portador da RG nº 2.766.641 SSP-PB, CPF nº 046.993.174-48, o 
Sr. Francisco Eliuvan de Sousa, portador da RG nº 538551264 SSP-PB, CPF nº 079.593.904-36, 
o Sr. Reginaldo Matias Leite, portador da RG nº 34.940.135-4 SSP-SP, CPF nº 267.484.138-93, 
a Srª. Viviane Alves Feitosa, portadora da RG nº 3.863.238 SSP-PB, CPF nº 105.462.804-12, o 
Sr. Moises Nunes Biano, portador da RG nº 38.124.893 SSP-SP, CPF nº 028.954.724-59, a Srª. 
Raimunda Beatriz Batista Passos, portadora da RG nº 3.382.212 SSP-PB, CPF nº 090.071.184-
12, o Sr. Maxwell Malt de Araújo Pereira Melo, portador da RG nº 2.881.337 SSP-PB, CPF nº 
058.006.384-46, a empresa JUVENAL HERCULANO DA SILVA JUNIOR – ME, cadastrada no CNPJ 
nº 29.758.985/0001-09, a Srª. Ana Paula de França Pereira, portadora da RG nº 4.253.706 SSP-PB, 
CPF nº 701.452.264-76, a Srª. Raema Barros Lucena Higino, portadora da RG nº 4.063.066 SSP-
-PB, CPF nº 702.711.794-06, a Srª. Clarice Leite Dantas de Moura, portadora da RG nº 2.912.575 
SSP-PB, CPF nº 062.104.804-62, a empresa MARIA DO SOCORRO FERNANDES FREIRES – ME, 
cadastrada no CNPJ nº 29.654.937/0001-62, a Srª. Elisandra Andrade da Costa Araújo, portadora 
da RG nº 2797715 SSP-PB, CPF nº 010.410.214-45, a Srª. Izabel Lourencio da Silva, portadora 
da RG nº 2.813.921 SSP-PB, CPF nº 050.755.434-56, a empresa SILVIO BARBOSA DE MACE-
DO - ME, cadastrada no CNPJ nº 32.707.243/0001-50, o Sr. José Carlos Maia, portador da RG nº 
1.921.501 SSP-PB, CPF nº 019.195.324-55, a empresa FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO 
– ME, cadastrada no CNPJ nº 27.593.027/0001-91, o Sr. Lindoma Batista Neto, portador da RG 
nº 2.880.923 SSP-PB, CPF nº 194.782.208-02, , a empresa PAULO DE TARSO RUFINO LEITE 
– ME, cadastrada no CNPJ nº 27.815.504/0001-16, o Sr. Antonio Neto Lopes, portador da RG nº 
2.880.875 SSP-PB, CPF nº 075.149.864-56, a empresa, a Srª. Joana Josefa Serafim, portadora 
da RG nº 2.881.481 SSP-PB, CPF nº 086.740.424-81, a empresa FRANCISCO FORMIGA NETO 
– ME, cadastrada no CNPJ nº 21.670.822/0001-50, o Sr. José Amancio de Souza, portador da 
RG nº 1.926.512 SSP-PB, CPF nº 105.937.844-21, o Sr. Francisco Sabino Sobrinho, portador da 
RG nº 54.566.641 SSP-SP, CPF nº 072.823.924-80, a Srª. SamyaRayana Clementino de Sousa, 
portadora da RG nº 4.062.645 SSP-PB, CPF nº 701.451.764-36, o Sr. Jurandir Medeiros de Araújo 
Melo, portador da RG nº 25.335.675-1 SSP-SP, CPF nº 584.419.564-72, a empresa FABIANO DE 
CALDAS BATISTA EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 16.747.441/0001-91, a empresa JOSÉ DE ARI-
MATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELI - ME, cadastrada no CNPJ nº 27.452.966/0001-16,  a 
empresa ERIVALDO GOMES LACERDA – ME, cadastrada no CNPJ nº 25.226.938/0001-55, a Srª. 
Gerlania de Fatima Dantas Gomes, portadora da RG nº 2.881.414 SSP-PB, CPF nº 057.055.804-28, 
como também serão consideradas HABILITADAS as ALESSANDRO NOBRE SARMENTO – ME, 
cadastrada no CNPJ nº 27.409.471/0001-04, habilitada com fundamento na Lei nº 123/2006, art. 
43, § 3º, porém caso seja declarado vencedor ficará condicionada a apresentação da Certidão 
Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais 
e a Divida Ativa da União, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da abertura dos 
envelopes de propostas de preços e a empresa DAMIÃO BOZZANO DA SILVA – ME, cadastrada no 
CNPJ nº 27.163.689/0001-21, habilitada com fundamento na Lei nº 123/2006, art. 43, § 3º, porém 
caso seja declarado vencedor ficará condicionada a apresentação da Certidão do Fisco Estadual, 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da abertura dos envelopes de propostas de 
preços. Foram consideradas INABILITADAS as empresas: STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA, 
cadastrada no CNPJ nº 11.083.424/0001-83 e GAUDENCIO DE SOUSA FILHO – ME, cadastrada 
no CNPJ nº 08.690.667/0001-75. Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão da 
Comissão de Licitação. Não havendo qualquer impugnação da decisão fica determinado o dia 01 
de abril de 2021 às 09:00 (nove) no mesmo local para abertura dos envelopes de propostas de 
preços, cujo resultado será publicado na imprensa oficial da mesma forma do aviso, atendendo ao 
art. 109, I “a” da Lei nº 8.666/93

                                         Aguiar-PB, 22 de Março de 2021
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Abril de 2021, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA 
ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 120/10; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33681020. E-mail: cplareial2020@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 17 de Março de 2021
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 11:00 horas do dia 05 de Abril de 2021, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando 
contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços téc-
nicos de suporte, transmissão e assessoria de comunicação e impressa deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal 
nº 120/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33681020. E-mail: cplareial2020@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 22 de Março de 2021
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

AVISO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2021

O Pregoeiro Oficial comunica que no Edital do - Pregão Eletrônico  nº 00020/2020, onde se lê: 
“ Recebimento das propostas até: 13:59 horas do dia 02/04/2021 e Abertura da sessão  pública as 
14:00 horas, com inicio da disputa de preços as 14:01 do dia 02/04/2021 leia-se: Recebimento das 
propostas até: 13:59 horas do dia 05/04/2021 e Abertura da sessão  pública as 14:00 horas, com 
inicio da disputa de preços as 14:01 do dia 05/04/2021”. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3369-1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. 

Arara - PB, 22 de Março de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2021

A Secretaria de Educação do Município de Alagoa Grande, torna público que realizará CHAMADA 
PÚBLICA Nº 002/2021, 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 05/04/2021 às 09:00 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 01/04/2021. Tel.: (0xx83) 3273-2687.

Alagoa Grande(PB), 22 de março de 2021.
Alessandra Lívia de Melo Lima Rodrigues

Secretária de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 03 ao Contrato nº 33/2019 – Processo: 011/2019, Pregão Presencia nº 
00009/2019 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e CONSULTORIA BRASIL 
FISCAL LTDA. Objeto: Prorrogar, por mais 12 (doze) meses, a vigência do Contrato, iniciando em 
24 de março de 2021, até 25 de março de 2022.

Alagoa Grande(PB), 15 de março de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:00 horas do dia 05 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para execução dos serviços de Consultoria e Preparação de Documentos e Serviços Técnicos Es-
pecializados de Apoio Administrativo para a gestão da política municipal de assistência social, com 
disponibilização de pessoal contratado pela empresa para atuar diretamente nos serviços. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99333–5316. 
E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 22 de Março de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

 DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 15:30 horas do dia 05 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para consultoria e preparação de documentos e serviços técnicos especializados de apoio admi-
nistrativo para gestão do cadastro único e programas sociais. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99333–5316. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 22 de Março de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de CARNES BOVINA, FRANGO, PEIXE e LINGÜIÇA, 
destinados ao PETI, CRECHE, PRO JOVEM, CRAS, CASA DE APOIO, MERENDA ESCOLAR 
e demais setores da Administração, exercício 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00005/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / FNAS / FUS / CUSTEIO / MDE e PNAE: 
02.031 – 08.244.0008.2006 – 08.244.0023.2090 – 08.244.0023.2092 – 08.244.0023.2093 – 
08.244.0023.2096 – 08.244.0023.2099 – 02.041 – 10.301.0017.2037 – 02.05 – 12.361.0015.2019 
– 12.306.0015.2020 – 12.361.0015.2023 – 02.06 – 15.451.0003.2031 – 20.122.0003.2033 – 02.12 
– 04.122.0002.2098 – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e: CT 
Nº 22/2021 - 18.03.21 - ADDAN ALEXANDRINO - R$ 280.215,00; CT Nº 23/2021 - 18.03.21 - MEGA 
MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 28.181,00.

Alagoinha, 18 de março de 2021.
MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios, destinados aos atendimentos da ME-
RENDA ESCOLAR / PNAE / PETI / CRAS / PROJOVEM / IDOSOS / CESTAS BÁSICAS / CRECHE 
MUNICIPAL / CASA DE APOIO e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, exercício 2021. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / FNAS / FUS / 
CUSTEIO / MDE e PNAE: 02.031 – 08.244.0008.2006 – 08.244.0023.2090 – 08.244.0023.2092 
– 08.244.0023.2093 – 08.244.0023.2096 – 08.244.0023.2099 – 02.041 – 10.301.0017.2037 – 
02.05 – 12.361.0015.2019 – 12.306.0015.2020 – 12.361.0015.2023 – 02.06 – 15.451.0003.2031 
– 20.122.0003.2033 – 02.12 – 04.122.0002.2098 – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALAGOINHA e: CT Nº 00024/2021 - 18.03.21 - MEGA MASTER COMERCIAL DE 
ALIMENTOS EIRELI - R$ 227.581,20; CT Nº 25/2021 - 18.03.21 - ADDAN ALEXANDRINO - R$ 
1.685,00.

Alagoinha, 18 de março de 2021.
MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de instalação, locação 

e manutenção de redes de gases medicinais, bem como recarga de oxigênio, ar comprimido e 
aquisição materiais correlatos para a Secretaria de Saúde de Areia–PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00012/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areia: 02120 
– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 302 1017 2047 Manutenção de Média Complexidade e 
Assistencia Hospitar e Ambulatorial – 339039 – Fontes: Receitas de Impostos e de Transfeências 
de Imposto – Saúde / Transferência de Recursos do Sus. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Areia e: CT Nº 00047/2021 - 22.03.21 até 22.03.22 - ALEXSANDRO SANTOS DA 
SILVA - EPP - R$ 645.561,60; CT Nº 00048/2021 - 22.03.21 até 22.01.22 - CICERO ANTONIO 
BEZERRA VIEIRA - R$ 2.376,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2021, que objetiva: Aquisição de material 
medico hospitalar destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal 
Dr. Hercilio Rodrigues; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: BETANIAMED COMERCIAL EIRELLI – EPP - R$ 1.800,00; CIRURGICA MONTEBELLO 
LTDA - R$ 117.047,00; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 162.252,50; 
FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - R$ 65.605,50; 
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 
10.500,00; NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 432,00; NNMED – DIS-
TRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 4.417,00; ODONTOMED 
COM. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 144.650,40; RDF – DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 112.926,80.

Areia - PB, 18 de Março de 2021
MARIA DO CARMO SANTOS

Secretaria

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021

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, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de Pessoa Jurídica para 
prestação de serviços de manutenção de equipamentos odontológicos destinados a Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Areia–PB. Abertura da sessão publica: 07:30 horas do dia 
06 de Abril de 2021. Início da fase de lances: 08:00 horas do dia 06 de Abril de 2021. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; 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, 15 de Março de 2021
LUCAS DA COSTA SANTOS

Pregoeiro Oficial 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 
nº 00025/2021, para o dia 05 de Abril de 2021 às 07:30 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 05 de Abril de 2021 às 08:00 horas. 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, 22 de Março de 2021
LUCAS DA COSTA SANTOS

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2021, que objetiva: Aquisição de material 
medico hospitalar destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal 
Dr. Hercilio Rodrigues; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: BETANIAMED COMERCIAL EIRELLI – EPP - R$ 1.800,00; CIRURGICA MONTEBELLO 
LTDA - R$ 117.047,00; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 162.252,50; 
FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - R$ 65.605,50; 
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 
10.500,00; NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 432,00; NNMED – DIS-
TRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 4.417,00; ODONTOMED 
COM. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 144.650,40; RDF – DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 112.926,80.

Areia - PB, 18 de Março de 2021
MARIA DO CARMO SANTOS 

Secretaria

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
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: Futura contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços na área laboratorial bioquímica para realização de 
diversos exames laboratoriais, no intuito de atender a demanda da secretaria municipal de saúde de 
Assunção – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: LAB–VITAE LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS - R$ 116.392,50.

Assunção - PB, 22 de Março de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 0003/2021

Espécie: Ata nº 003 - Pregão Presencial nº 00021/2020. Que objetiva o registro de preços 
para:FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE ÓLEOS 
LUBRIFICANTES, FILTROS E DERIVADOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS 
DA PREFETURA MUNICIPAL DE ASSUÇÃO–PB, FUNDOS MUNICIPAIS (SAÚDE E ASSISTENCIA 
SOCIAL) DO MUNICIPIO E AOS VEÍCULOS QUE TENHAM DIREITO POR FORÇA CONTRATUAL. 
Resolve registrar os Preços nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata 
de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO - CNPJ nº01.612.635/0001-02 
eNOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA.CNPJ: 02.954.973/0001-95. Item(s): 
26-27-29-30- 32-35-36-37-38-39-40-41-43-44-45-46-48-49-53-56-57-58-59-60-61–62; SOUZAUTO 
LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI.CNPJ: 03.995.452/0001-49.Item(s): 1-2-3-4-5-6-
7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-20-21-22-23-24-25-28-31-33-34-42-47-50-51-52-54-55-63.
Valor: R$ 116.852,40.Total: R$ 150.977,40.Data da Assinatura: 25/02/2021. Validade: 12 meses. Ata 
disponível na íntegra no endereço Eletrônico http://assuncao.pb.gov.br/licitacoes.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2021, que objetiva: Aquisição de 
medicamentos éticos, similar e genérico com maior pecentual de desconto sobre a tabela ABC 
FARMA para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Bom Jesus; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FARMACIA CORACAO DE 
JESUS LTDA - R$ 244.250,00.

Bom Jesus - PB, 09 de Março de 2021
MARIA DE FÁTIMA SAMPAIO DE AQUINO

Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos éticos, similar e genérico com maior pecentual de des-

conto sobre a tabela ABC FARMA para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do 
Municipio de Bom Jesus. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Bom Jesus. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus e: CT Nº 00014/2021 
- 09.03.21 - FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - R$ 122.125,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL 
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS – COVID–19, DESTINADOS A DEMANDA DO MUNICIPIO 
DE BELÉM PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2021. DOTAÇÃO: 02.07 
SECRETARIA DE SAÚDE 02.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10 302 1007 2075 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL – CESB 524 3.3.90.30 00 214.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 525 3.3.90.30 00 214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10 305 1008 
2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – ACE 543 3.3.90.30 00 
214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10 301 1008 2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE BELÉM 708 3.3.90.30 00 211.0000 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém 
e: CT Nº 00017/2021 - 04.03.21 - EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO - R$ 
10.125,00; CT Nº 00018/2021 - 11.03.21 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 29.475,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS 
PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADEMIR LOURENÇO DE 
AMORIM – ME - R$ 431.783,97; JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 374.749,20.

Belém - PB, 19 de Março de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

 Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2021, que objetiva: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES E DERIVADOS PARA 
ATENDER A DEMANDA DE SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DE BELÉM – PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM – ME 
- R$ 562.494,00; JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 226.732,80; KL COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA - R$ 181.518,00.

Belém - PB, 19 de Março de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições Parceladas de Combustíveis, para o atendimento do abastecimento da 

frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta entidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00005/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS ORDINÁRIO; RECEITA DE IMPOSTOS E 
DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO – SAÚDE; 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS; RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 
DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE; TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNAS; TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS)01.00 GABINETE DO 
PREFEITO; 04.122.2002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO; 03.00 SECRETARIA 
DA ADMINISTRAÇÃO; 04.122.2002.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 
08.243.2005.2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE; 
04.00 SECRETARIA DAS FINANÇAS; 04.123.2002.2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS 
FINANÇAS E CONTABILIDADE; 06.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO; 12.361.2014.2016 MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO – FUNDEB; 12.361.2014.2017 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO – MDE; 12.361.2014.2018 EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
.SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE; 12.361.2014.2019 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANS-
PORTE DO ESCOLAR; 12.361.2014.2020 GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS 
DO FNDE; 12.361.2014.2093 OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDAMENTAL 
– PREC. FUNDEF; 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE; 10.301.2008.2022. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Bananeiras e: CT Nº 00010/2021 - 17.02.21 - FAGNER HENRIQUE DA SILVA - R$ 347.933,60; CT 
Nº 00011/2021 - 17.02.21 - AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP - R$ 890.957,25.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00005/2021. OBJETO: Aquisições Parceladas de Combus-
tíveis, para o atendimento do abastecimento da frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta 
entidade. 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: Ahisimach Ferreira de 
Souza - EPP - CNPJ 11.894.771/0001-96. Fagner Henrique da Silva - CNPJ 29.857.100/0001-10. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 991557660.

Bananeiras - PB, 19 de Março de 2021
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
Aquisições Parceladas de Combustíveis, para o atendimento do abastecimento da frota de veículos 
pertencentes e/ou locados a esta entidade; DESIGNO os servidores Dinarth Clementino da Costa, 
Secretário, como Gestor; e Eloi Farias Neto, Chefe do Serviço de Almoxarifado Geral, para Fiscal, 
dos contratos decorrentes da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00005/2021, especialmente 
para acompanhar e fiscalizar a execução dos referidos contratos, respectivamente.

Bananeiras - PB, 16 de Fevereiro de 2021
MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MATERIAL MÉDICO ODON-

TOLÓGICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
BUCAL, UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA E CEO DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 
DE 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2021.

DOTAÇÃO: 07.010 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 2008 2023 MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA – PAB/FIXO 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recur-
sos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio do SUS 3390.30 99 MATERIAL 
DE CONSUMO 07.010 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 2008 2029 MANUTENÇÕES 
DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1211 Receitas de Impostos e 
de Transferência de Impostos – Saúde 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 07.010 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10 302 2008 2035 ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA 
COMPLEXIDADE 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 3390.30 
99 MATERIAL DE CONSUMO. 

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00017/2021 - 02.03.21 - ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 80.104,00; CT Nº 00024/2021 - 17.03.21 - FAR-
MAGUEDES COM DE PRODUTOS FARM MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 119.304,55; CT 
Nº 00025/2021 - 17.03.21 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 39.469,00; CT 
Nº 00026/2021 - 17.03.21 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 
LTDAME - R$ 38.810,90; CT Nº 00028/2021 - 17.03.21 - POLLYANNA TAMARA MORAIS E SILVA 
MOURA 72749032172 - R$ 1.634,85.

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021
 Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADOS A FROTA VEICULAR DE 
PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA PARA O EXERCÍCIO DE 2021. Abertura da sessão publica: 
09:00 horas do dia 05 de Abril de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 05 de Abril de 
2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; 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: (083) 991557660. E-mail: pmblicita2021@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Bananeiras - PB, 17 de Março de 2021
 MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00007/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 
INSTRUMENTOS E MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER AS DEMAN-
DAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE BUCAL, UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA E CEO 
DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 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: Atacamed Comercio de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda - CNPJ 
09.260.831/0001-77. Farmaguedes Com de Produtos Farm Médicos e Hospitalares Ltda - CNPJ 
08.160.290/0001-42. Miamimed Produtos Odontologicos Ltda -CNPJ  38.259.748/0001-86. Odon-
tomed Comercio de Produtos Medico Hospitalares Ltdame - CNPJ 09.478.023/0001-80. Pollyanna 
Tamara Morais e Silva Moura 72749032172 - CNPJ 40.238.923/0001-09. INFORMAÇÕES: na sede 
da CPL, Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 991557660.

Bananeiras - PB, 19 de Março de 2021
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO DESTINADO 
A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE BUCAL, UNIDADE MÓVEL 
ODONTOLÓGICA E CEO DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021; ADJUDICO o seu 
objeto a: ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - 
R$ 80.104,00; FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARM MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 
- R$ 119.304,55; MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 39.469,00; ODONTOMED 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA–ME - R$ 38.810,90; POLLYANNA 
TAMARA MORAIS E SILVA MOURA 72749032172 - R$ 1.634,85.

Bananeiras - PB, 19 de Fevereiro de 2021
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficia

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO 
DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS E SAÚDE BUCAL, UNIDADE 
MÓVEL ODONTOLÓGICA E CEO DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021; DESIGNO os 
servidores Ledna Maria Jeronimo Fernandes, Secretária, como Gestora; e Eloi Farias Neto, Chefe 
do Serviço de Almoxarifado Geral, para Fiscal, dos contratos decorrentes da licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico nº 00007/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução dos 
referidos contratos, respectivamente.

Bananeiras - PB, 01 de Março de 2021
MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI

Prefeito 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS 

A ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, FARMÁCIAS BÁSICAS E UNIDA-
DES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2021. DOTAÇÃO: 07.010 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10 301 2008 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA – PAB/FIXO 1214 
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de 
Custeio do SUS 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 07.010 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10 301 2008 2029 MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 3390.30 99 MATERIAL DE 
CONSUMO 07.010 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 302 2008 2035 ATENDIMENTO MÉDI-
CO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de 
Impostos – Saúde 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00016/2021 - 02.03.21 até 31.12.21 - ATACAMED COMERCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 443.899,20; CT Nº 00029/2021 
- 17.03.21 até 31.12.21 - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 
LTDA - R$ 4.200,00; CT Nº 00030/2021 - 17.03.21 até 31.12.21 - FARMAGUEDES COM DE 
PRODUTOS FARM MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 45.538,50; CT Nº 00031/2021 - 
17.03.21 até 31.12.21 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 
LTDA-ME - R$ 50.735,75; CT Nº 00032/2021 - 17.03.21 até 31.12.21 - ASSUM PRETO PRODU-
COES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI - R$ 870,00; 
CT Nº 00033/2021 - 17.03.21 até 31.12.21 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI - R$ 3.852,70; CT Nº 
00034/2021 - 17.03.21 até 31.03.21 - VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - R$ 
3.300,00; CT Nº 00035/2021 - 17.03.21 até 31.12.21 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA 
DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - R$ 3.363,00; CT Nº 00036/2021 - 17.03.21 até 31.12.21 
- ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 29.591,60; CT Nº 
00037/2021 - 17.03.21 até 31.12.21 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E 
CIA LTDA - R$ 15.450,00; CT Nº 00038/2021 - 17.03.21 até 31.12.21 - MIAMIMED PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 1.950,00; CT Nº 00039/2021 - 17.03.21 até 31.12.21 - MODERNA 
HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 281,90. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00008/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL 
DR. CLÓVIS BEZERRA, FARMÁCIAS BÁSICAS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE 
MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO 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: Assum Preto Producoes Culturais e Comercio de Materiais para Uso Medico Eireli - CNPJ 
10.462.477/0001-42. Atacamed Comercio de Produtos Farmaceuticos e Hospitalares Ltda - CNPJ 
09.260.831/0001-77. Farmaguedes Com de Produtos Farm Médicos e Hospitalares Ltda - CNPJ 
08.160.290/0001-42. Fato Importadora e Exportadora de Instrumentos Cirurgicos Ltda - CNPJ 
26.043.097/0001-03. Global Comercial Eireli - CNPJ 17.892.706/0001-08. Miamimed Produtos 
Odontologicos Ltda - CNPJ 38.259.748/0001-86. Moderna Hospitalar Comercio de Materiais Medicos 
e Ortopedicos Ltda - CNPJ 38.827.087/0001-48. Odontomaster Comercio de Produtos para Saude 
Eireli - CNPJ 27.029.083/0001-06. Odontomed Comercio de Produtos Medico Hospitalares Ltda-me -

CNPJ 09.478.023/0001-80. Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira e Cia Ltda - CNPJ 
33.613.876/0001-62. Superfio Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda - CNPJ 
05.675.713/0001-79. Viva Care Material Medico Hospitalar Ltda. - CNPJ 24.562.614/0001- 25. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 991557660. 

Bananeiras - PB, 19 de Março de 2021 
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PAR-
CELADA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER O HOSPITAL 
MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, FARMÁCIAS BÁSICAS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO 
DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI - R$ 870,00; ATACAMED COMERCIO DE PRODU-
TOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 443.899,20; FARMAGUEDES COM DE 
PRODUTOS FARM MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 45.538,50; FATO IMPORTADORA E 
EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - R$ 3.363,00; GLOBAL COMERCIAL 
EIRELI - R$ 3.852,70; MIAMIMED PRODUTOSODONTOLOGICOS LTDA - R$ 1.950,00; MODERNA  
HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 281,90; ODON-
TOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 29.591,60; ODONTOMED 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA–ME - R$ 50.735,75; SILVANDRO 
DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - R$ 15.450,00; SUPERFIO COMERCIO DE 
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 4.200,00; VIVA CARE MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA. - R$ 3.300,00.

Bananeiras - PB, 01 de Março de 2021
MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER O HOSPITAL 
MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, FARMÁCIAS BÁSICAS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021; ADJUDICO o seu objeto a: ASSUM PRETO 
PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI - R$ 
870,00; ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 
- R$ 443.899,20; FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARM MÉDICOS E HOSPITALARES 
LTDA - R$ 45.538,50; FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGI-
COS LTDA - R$ 3.363,00; GLOBAL COMERCIAL EIRELI - R$ 3.852,70; MIAMIMED PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 1.950,00; MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS 
MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 281,90; ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS 
PARA SAUDE EIRELI - R$ 29.591,60; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA–ME - R$ 50.735,75; SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 
E CIA LTDA - R$ 15.450,00; SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA-
RES LTDA - R$ 4.200,00; VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - R$ 3.300,00.

Bananeiras - PB, 23 de Fevereiro de 2021
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 

AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATEN-
DER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS BEZERRA, FARMÁCIAS BÁSICAS E UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021; DESIGNO os servidores 
Ledna Maria Jeronimo Fernandes, Secretária, como Gestora; e Eloi Farias Neto, Chefe do Serviço 
de Almoxarifado Geral, para Fiscal, dos contratos decorrentes da licitação, modalidade Pregão 
Eletrônico nº 00008/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução dos referidos 
contratos, respectivamente.

Bananeiras - PB, 01 de Março de 2021
MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Meren-

da Escolar, Creche Municipal, Programas Federais e demais setores da Administração Municipal. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2021. DOTAÇÃO: 03.000 – SECRETARIA DA 
ADMINISTRAÇÃO 04 122 2002 2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1001 
RECURSOS ORDINÁRIOS 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 04.000 – SECRETARIA DA FI-
NANÇAS 04 123 2002 2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE 
1001 RECURSOS ORDINÁRIOS 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 06.000 – SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO 12 306 2014 2012 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE/PRE–ESCOLA 
1001 RECURSOS ORDINÁRIOS 1122 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEREN-
TES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 3390.30 99 MATERIAL 
DE CONSUMO 06.000 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 12 361 2014 2017 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO – MDE 1111 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊN-
CIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 07.000 – SECRETARIA 
MUNICIPAL DA SAÚDE 10 301 2008 2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE 1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 
3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 07.010 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 2008 2023 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA – PAB/FIXO 1214 TRANSFERÊNCIAS 
FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO 
DE CUSTEIO DO SUS 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 07.010 – FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 10 301 2008 2029 MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 
3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 07.010 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 302 2008 
2035 ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE 1211 RECEITAS 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 3390.30 99 MATERIAL DE 
CONSUMO 08.000 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 122 2005 2042 MANU-
TENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1001 RECURSOS ORDINÁRIOS 
3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 08.010 – FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 122 
2005 2041 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001 RECURSOS 
ORDINÁRIOS 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 08.010 – FUNDO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 08 122 2005 2056 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO 1311 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 
3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 09.000 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
15 122 2022 2062 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
1001 RECURSOS ORDINÁRIOS 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 10.000 – SECRETARIA 
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA 20 122 2024 2064 MANUTENÇÃO DA SECRE-
TARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 1001 RECURSOS ORDINÁRIOS 3390.30 99 
MATERIAL DE CONSUMO 11.000 – SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO 13 122 2002 2065 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO 1001 RECURSOS ORDINÁRIOS 
3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 12.000 – SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE 27 
812 2021 2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER 1001 RECURSOS 
ORDINÁRIOS 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00027/2021 - 
17.03.21 - MERILUCIA DA SILVA - R$ 443.917,80; CT Nº 00040/2021 - 11.03.21 - MEGA MASTER 
COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 301.296,96; CT Nº 00041/2021 - 11.03.21 - XAND’S 
COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME - R$ 25.236,54; CT Nº 00042/2021 - 11.03.21 - COROA 
COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - R$ 35.595,00. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00011/2021. 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. Mega 
Master Comercial de Alimentos Eireli - CNPJ 08.370.039/0001-02. Merilucia da Silva - CNPJ 
12.673.901/0001-23. Xand’s Comercial de Alimentos Eireli - ME - CNPJ 04.949.494/0001-06. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 991557660.

Bananeiras - PB, 19 de Março de 2021
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

 Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar, Creche Municipal, Pro-
gramas Federais e demais setores da Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO 
DE CEREAIS LTDA - R$ 35.595,00; MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 
301.296,96; MERILUCIA DA SILVA - R$ 443.917,80; XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS 
EIRELI – ME - R$ 25.236,54.

Bananeiras - PB, 15 de Março de 2021
MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2021, que objetiva: Aquisições parce-
ladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar, Creche Municipal, 
Programas Federais e demais setores da Administração Municipal; ADJUDICO o seu objeto a: 
COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - R$ 35.595,00; MEGA MASTER 
COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 301.296,96; MERILUCIA DA SILVA - R$ 443.917,80; 
XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – ME - R$ 25.236,54.

Bananeiras - PB, 10 de Março de 2021
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar, 
Creche Municipal, Programas Federais e demais setores da Administração Municipal; DESIGNO os 
servidores Adriana Bezerra Cavalcanti Medeiros Nóbrega, Secretária, como Gestor; e Eloi Farias 
Neto, Chefe do Serviço de Almoxarifado Geral, para Fiscal, dos contratos decorrentes da licitação, 
modalidade Pregão Eletrônico nº 00011/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a exe-
cução dos referidos contratos, respectivamente.

Bananeiras - PB, 15 de Março de 2021
MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Meren-

da Escolar, Creche Municipal, Programas Federais e demais setores da Administração Municipal. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2021. 

DOTAÇÃO: 03.000 – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 04 122 2002 2005 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1001 RECURSOS ORDINÁRIOS 3390.30 99 MATERIAL 
DE CONSUMO 04.000 – SECRETARIA DA FINANÇAS 04 123 2002 2006 MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE 1001 RECURSOS ORDINÁRIOS 3390.30 99 
MATERIAL DE CONSUMO 06.000 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 12 306 2014 2012 PROGRA-
MA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE/PRE–ESCOLA 1001 RECURSOS ORDINÁRIOS 1122 
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 06.000 – SECRETARIA 
DA EDUCAÇÃO 12 361 2014 2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO – MDE 
1111 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 3390.30 
99 MATERIAL DE CONSUMO 07.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 10 301 2008 2022 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E 
DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 07.010 
– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 2008 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 
ATENÇÃO BASICA – PAB/FIXO 1214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO DO SUS 3390.30 
99 MATERIAL DE CONSUMO 07.010 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 2008 2029 MA-
NUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1211 RECEITAS 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 3390.30 99 MATERIAL DE 
CONSUMO 07.010 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 302 2008 2035 ATENDIMENTO MÉDICO 
HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE 1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊN-
CIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 08.000 – SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 122 2005 2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO SOCIAL 1001 RECURSOS ORDINÁRIOS 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 
08.010 – FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 122 2005 2041 MANUTENÇÃO DO FUNDO 
MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001 RECURSOS ORDINÁRIOS 3390.30 99 MATERIAL 
DE CONSUMO 08.010 – FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 122 2005 2056 PROGRAMAS 
DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO 1311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 
09.000 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15 122 2022 2062 GERENCIAMENTO 
DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1001 RECURSOS ORDINÁRIOS 3390.30 
99 MATERIAL DE CONSUMO 10.000 – SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E 
PESCA 20 122 2024 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-
PECUARIO 1001 RECURSOS ORDINÁRIOS 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 11.000 – SE-
CRETARIA DA CULTURA E TURISMO 13 122 2002 2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA 
CULTURA E TURISMO 1001 RECURSOS ORDINÁRIOS 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 
12.000 – SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE 27 812 2021 2068 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER 1001 RECURSOS ORDINÁRIOS 3390.30 99 MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00027/2021 - 17.03.21 - MERILUCIA DA SILVA - R$ 
443.917,80; CT Nº 00040/2021 - 11.03.21 - MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 
- R$ 301.296,96; CT Nº 00041/2021 - 11.03.21 - XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 
- ME - R$ 25.236,54; CT Nº 00042/2021 - 11.03.21 - COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO 
DE CEREAIS LTDA - R$ 35.595,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar, Creche Municipal, Pro-
gramas Federais e demais setores da Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO 
DE CEREAIS LTDA - R$ 35.595,00; MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 
301.296,96; MERILUCIA DA SILVA - R$ 443.917,80; XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS 
EIRELI – ME - R$ 25.236,54.

Bananeiras - PB, 15 de Março de 2021
MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2021, que objetiva: Aquisições parce-
ladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar, Creche Municipal, 
Programas Federais e demais setores da Administração Municipal; ADJUDICO o seu objeto a: 
COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - R$ 35.595,00; MEGA MASTER 
COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 301.296,96; MERILUCIA DA SILVA - R$ 443.917,80; 
XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – ME - R$ 25.236,54.

Bananeiras - PB, 10 de Março de 2021
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO
 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para aquisição parcelada de Testes Coronavírus (COVID–19) IgG/IgM nos quais fazem 
parte nos atendimentos e às ações e enfrentamento ao COVID–19 pelo Fundo Municipal de Saúde 
de Bananeiras; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - R$ 79.900,00. 

Bananeiras - PB, 15 de Março de 2021
 MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021 

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada para aquisição parcelada de Testes Coronavírus (COVID–19) IgG/IgM nos 
quais fazem parte nos atendimentos e às ações e enfrentamento ao COVID–19 pelo Fundo Municipal 
de Saúde de Bananeiras; ADJUDICO o seu objeto a: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI - R$ 79.900,00. 

Bananeiras - PB, 12 de Março de 2021 
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para aquisição parcelada de Testes Coronavírus (COVID–19) IgG/IgM nos quais fazem 
parte nos atendimentos e às ações e enfrentamento ao COVID–19 pelo Fundo Municipal de Saúde 
de Bananeiras; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - R$ 79.900,00. 

Bananeiras - PB, 15 de Março de 2021 
MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

EXTRATO DE CONTRATOS OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE TINTAS E MATERIAIS 
DE PINTURA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00002/2021. DOTAÇÃO: 20.300 – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 04 122 2002 2005 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1001 Recursos Ordinários 3390.30 
99 MATERIAL DE CONSUMO 20.400 – SECRETARIA DA FINANÇAS 04 123 2002 2006 MA-
NUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE 1001 Recursos Ordinários 
3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 20.600 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 12 361 2014 
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO – FUNDEB 1113 Transferências 
do FUNDEB 40% 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 20.600 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
12 361 2014 2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO – MDE 1111 Receitas 
de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 
20.600 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 12 361 2014 2018 EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO 
EDUCAÇÃO – QSE 1120 Transferência do Salário–Educação 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 
20.600 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 12 361 2014 2020 GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE 
PROGRAMAS DO FNDE 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 3390.30 99 MATERIAL 
DE CONSUMO 20.700 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 10 301 2008 2022 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Im-
postos – Saúde 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 20.701 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10 301 2008 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA – PAB/FIXO 1214 
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de 
Custeio do SUS 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 20.701 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10 301 2008 2029 MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 3390.30 99 MATERIAL 
DE CONSUMO 20.701 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 2008 2030 MANUTENÇÃO DE 
PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio do SUS 3390.30 99 MATERIAL DE 

CONSUMO 20.701 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 302 2008 2035 ATENDIMENTO MÉDICO 
HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos 
– Saúde 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 20.800 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 08 122 2005 2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
1001 Recursos Ordinários 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 20.801 – FUNDO DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL 08 122 2005 2041 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 1001 Recursos Ordinários 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 20.801 – FUNDO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 122 2005 2056 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL 
FUNDO A FUNDO 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – 
FNAS 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 20.900 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS 15 122 2022 2062 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS 1001 Recursos Ordinários 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 21.000 – SECRE-
TARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA 20 122 2024 2064 MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 1001 Recursos Ordinários 3390.30 99 
MATERIAL DE CONSUMO 21.100 – SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO 13 122 2002 2065 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO 1001 Recursos Ordinários 3390.30 
99 MATERIAL DE CONSUMO 21.200 – SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE 27 812 2021 
2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER 1001 Recursos Ordinários 
3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00014/2021 - 24.02.21 
- DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - R$ 197.867,00; CT Nº 00019/2021 - 03.03.21 - GERALDO 
VIDAL DA NOBREGA - ME - R$ 74.950,00.

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00002/2021. 
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA AS DIVER-
SAS SECRETARIAS. 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 incidên-
cia da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: 
Distribuidora Macbraz Ltda - CNPJ 07.190.090/0001-70. Geraldo Vidal da Nobrega - ME - CNPJ 
18.995.457/0001-49. Igarata Comercio de Produtos Eletroeletronicos Ltda - CNPJ 09.117.354/0001-
95. Rildo Cavalcanti Fernandes Junior - CNPJ 01.091.310/0001-21. INFORMAÇÕES: na sede da 
CPL, Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 991557660.

 Bananeiras - PB, 19 de Março de 2021
 MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

 Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: DISTRIBUI-
DORA MACBRAZ LTDA - R$ 197.867,00; GERALDO VIDAL DA NOBREGA – ME - R$ 74.950,00; 
IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO– ELETRONICOS LTDA - R$ 84.116,00; RILDO 
CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - R$ 23.600,00. 

Bananeiras - PB, 10 de Fevereiro de 2021 
MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021 

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS; AD-
JUDICO o seu objeto a: DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - R$ 197.867,00; GERALDO VIDAL DA 
NOBREGA – ME - R$ 74.950,00; IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO–ELETRONICOS 
LTDA - R$ 84.116,00; RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - R$ 23.600,00. 

Bananeiras - PB, 03 de Fevereiro de 2021 
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021 

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA AS DIVERSAS SECRE-
TARIAS; DESIGNO os servidores Dinarth Clementino da Costa, Secretário, como Gestor; e Eloi 
Farias Neto, Chefe do Serviço de Almoxarifado Geral, para Fiscal, dos contratos decorrentes da 
licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00002/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar 
a execução dos referidos contratos, respectivamente.

 Bananeiras - PB, 10 de Fevereiro de 2021 
MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO PRODUZIDO 
NO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS–PB, CONFORME ANEXO I; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ANDRE BEZERRA RICARDO PERAZZO BARRETO COSTA 
- R$ 214.200,00; O & L LOCACAO EIRELI - R$ 429.000,00. 

Bananeiras - PB, 18 de Fevereiro de 2021 
MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: CONTRATA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO 
PRODUZIDO NO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS–PB, CONFORME ANEXO I; ADJUDICO o seu 
objeto a: ANDRE BEZERRA RICARDO PERAZZO BARRETO COSTA - R$ 214.200,00; O & L 
LOCACAO EIRELI - R$ 429.000,00. 

Bananeiras - PB, 17 de Fevereiro de 2021 
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DO LIXO DO-
MÉSTICO PRODUZIDO NO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS–PB, CONFORME ANEXO I; DESIGNO 
os servidores Dinarth Clementino da Costa, Secretário, como Gestor; e Eloi Farias Neto, Chefe 
do Serviço de Almoxarifado Geral, para Fiscal, dos contratos decorrentes da licitação, modalidade 
Pregão Presencial nº 00001/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução dos 
referidos contratos, respectivamente. 

Bananeiras - PB, 18 de Fevereiro de 2021 
MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2021 - SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
nº. 004/2021, do tipo “menor preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE TESTES PARA COVID-19. Data de abertura: 05/04/2021 às 09h00min 
(horário local), por meio do site https:// www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: no 
endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 22 de Março de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Sistema de Registro de 
Preços para eventual Aquisição de Material Médico Hospitalar, a ser entregue de forma parcelada, 
destinado a manutenção das atividades referentes ao funcionamento do hospital municipal e postos 
de atenção básica ligados a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro/PB. 
Abertura da sessão pública: 13:30 horas do dia 01 de Abril de 2021. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Municipal nº 003/15; 
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) 33791045. E-mail: 
cplcacimbadedentro@hotmail.com. Edital: www.cacimbadedentro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 19 de Março de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
A pregoeira oficial do Município de Cacimba de Dentro/PB, torna público, que ONDE se lê no 

Jornal A União e no Diário Oficial do Estado da Paraíba do dia 20/03/2021 fls 28: marcada para 
acontecer as 13:30 horas do dia 02/04/2020, leia-se: marcada para acontecer as 13:30 horas do 
dia 01/04/2021. Mais informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, no horário das 08h00min às 
12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 33791045. Email: cplcacimbadedentro@hotmail.com. 

CACIMBA DE DENTRO - PB, 22 de Março de 2021
GLAUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Abril 
de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo MELHOR TECNICA E PREÇO, para: 
Contratação de empresa para serviços técnicos contábeis especializados na elaboração dos 
balancetes mensais, com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB, 
pareceres especializados contábeis e financeiros, esclarecimentos sobre assuntos fiscais, finan-
ceiros e trabalhistas inerentes a execução do serviço da PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA 
DE DENTRO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. 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, 22 de Março de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Presidente da Comissão.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 11:00 horas do dia 23 de 
Abril de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo MELHOR TECNICA E PREÇO, 
para: Contratação de empresa para serviços técnicos contábeis especializados na elaboração 
dos balancetes mensais, com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/
PB, pareceres especializados contábeis e financeiros, esclarecimentos sobre assuntos fiscais, 
financeiros e trabalhistas inerentes a execução do serviço do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CACIMBA DE DENTRO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@
hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 22 de Março de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021
A PREFEITURA DE CABACEIRAS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público a todos os 

interessados que no dia 05 de Abril de 2021 às 09h30min, fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, por item, tendo por objeto a: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA USO NO 
LABORATORIO, tipo menor preço por item, para atender a necessidade da Secretaria de Saúde, 
conforme consta do Edital durante o exercício de 2020. As empresas interessadas poderão adquirir 
o Edital gratuitamente através do telefone (83) 3356-1117, do portal do TCE/PB https://portal.tce.
pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de Licitações – Licitações Previstas) e/ou por e-mail: 
cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 09h00min às 12h00min e/ou do portal http:// www.portalde-
compraspublicas.com.br. Publicado na íntegra no Diário da FAMUP do dia 23.03.2021

CABACEIRAS PB, 22 de Março de 2021.
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021

A PREFEITURA DE CABACEIRAS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público a todos os 
interessados que no dia 05.04.2021 às 08h00min, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, tendo por objeto a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM REGISTRO NA ANP PARA 
FORNECER, tipo menor preço por item, para atender a necessidade das diversas Secretarias, 
conforme consta do Edital durante o exercício de 2021. As empresas interessadas poderão adquirir 
o Edital gratuitamente através do telefone (83) 3356-1117, do portal do TCE/PB https://portal.tce.
pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de Licitações – Licitações Previstas) e/ou por e-mail: 
cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 09h00min às 12h00min e/ou do portal http://www.comprasgo-
vernamentais.gov.br. Publicado na íntegra no Diário da FAMUP do dia 23.03.2021

Cabaceiras PB, 22.03.2021.
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

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: Aquisição de gêneros 
alimentícios (peixes e arroz) destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes na semana santa 
no ano de 2021 neste município; ADJUDICO o seu objeto a: Merilucia da Silva – ME - R$ 198.900,00.

Esperança - PB, 16 de Março de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

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: Aquisição de gêneros 
alimentícios (peixes e arroz) destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes na semana santa 
no ano de 2021 neste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: Merilucia da Silva – ME - R$ 198.900,00.

Esperança - PB, 18 de Março de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2021, que objetiva: Aquisição par-
celada de Materiais de Construção para Manutenção de Bens Imóveis para atender à demanda 
da Secretaria de Obras deste Municipio; ADJUDICO o seu objeto a: ERITON CARLOS DA COSTA 
DUARTE - R$ 149.824,70; EVANGELISTA BATISTA DE LUNA – ME - R$ 579.051,90; G & E RE-
PRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIR - R$ 135.019,50; MAGNA 
LAERCIA BEZERRA RODRIGUES - R$ 280.193,40.

Esperança - PB, 18 de Março de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO - Pregoeiro Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de 
Materiais de Construção para Manutenção de Bens Imóveis para atender à demanda da Secretaria 
de Obras deste Municipio; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE - R$ 149.824,70; EVANGELISTA BATISTA DE LUNA – ME 
- R$ 579.051,90; G & E REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIR 
- R$ 135.019,50; MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES - R$ 280.193,40.

Esperança - PB, 19 de Março de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA - Prefeito

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 
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: Aquisição de gêneros 
alimentícios (peixes e arroz) destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes na semana santa 
no ano de 2021 neste município; ADJUDICO o seu objeto a: Merilucia da Silva – ME - R$ 198.900,00.

Esperança - PB, 16 de Março de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

RATIFICAÇÃO
 ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2021, que objetiva: Aquisição de mobiliários escolares destinados a Secretaria Municipal 
de Educação de Esperança/PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: APFORM 
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R$ 656.964,00.

Esperança - PB, 18 de Março de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de mobiliários escolares destinados a Secretaria Municipal de Educação de 

Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2021 - Ata de 
Registro de Preços nº 0002/CIMPERO/2020, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão 
Eletrônico nº 001/srp/cimcero/2020, realizado pelo CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.007–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
02007.12.361.1003.2014 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% 4.4.90.52.00.00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 113. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00071/2021 - 
18.03.21 - APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R$ 656.964,00.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00009/2021, para o dia 06 
de Abril de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Vice Prefeito João 
Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (..) ... E-mail: cplemas@gmail.com. 

Emas - PB, 22 de Março de 2021
AMANDA NUNES ALBINO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 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: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, 
(BOTIJÃO DE 13KG), PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SEVERINO 
FERREIRA DE LIMA FILHO – ME - R$ 78.720,00

Gado Bravo - PB, 22 de Março de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS 

LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, (BOTIJÃO DE 13KG), PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02003.04.122.2001.2003 
– COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE 
CONSUMO 02006.12.306.1005.2007 – MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 
– MATERIAL DE CONSUMO 02006.12.361.1005.2009 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 
40% 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 02006.12.361.1005.2010 – MANTER AS 
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
02006.12.365.1005.2014 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL 
DE CONSUMO 02007.20.122.1007.2017 – MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA 
3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 02010.15.122.1003.2020 – MANTER AS ATIVIDADES 
DE INFRAESTRUTURA 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 05005.10.301.1004.2022 – 
MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE 
CONSUMO 05005.10.301.1004.2026 – MANTER AS ATIVIDADES DE PSF E NASF 3.3.90.30.00.00 
– MATERIAL DE CONSUMO 08008.08.244.1008.2033 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GADO BRAVO e: CT Nº 01301/2021 - 22.03.21 - SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME 
- R$ 78.720,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, 
EM GALÕES DE 20 LITROS EM GARRAFÕES DE POLIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SEVERINO FERREIRA DE 
LIMA FILHO – ME - R$ 60.000,00

Gado Bravo - PB, 22 de Março de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

 Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 

NATURAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, EM GALÕES DE 20 LITROS EM GARRAFÕES DE PO-
LIPROPILENO, TAMPA DE PRESSÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.002 GABINETE DO PREFEITO 
02002.04.122.2001.2002 – Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito 02.003 – SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2001.2003 Coordenar e Manter as Atividades Administrativas 02.004 
SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.2001.2005 – Manter as Atividades Financeiras 05.005 – FUN-
DO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1004.2022 – Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde 
08.008 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.1008.2033 – Manter as Atividades do Fundo 
Municipal de Assistência Social–RP 08.244.1008.2037 – Manutenção dos Serviços da Proteção 
Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) 02.006 – SEC. DE EDUCAÇÃO 12.361.1005.2010 – Manter 
as Atividades do Ensino Fundamental – MDE 12.361.1005.2011 – Manutenção de Programas com 
Recursos do FNDE 12.361.1005.2013 – Manutenção das Atividades do EJA 12.365.1005.2014 – 
Manutenção da Educação Infantil Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GADO BRAVO e: CT Nº 01401/2021 - 22.03.21 - SEVERINO FERREIRA DE LIMA 
FILHO - ME - R$ 60.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00010/2021
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00010/2021, 
que objetiva: Locação de Imóvel localizado na Rua Cel. João Pimentel, 85 – Centro – Guarabira/
PB para funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO referente ao período 
de março a dezembro de 2021; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: JOSÉ DE SOUZA - R$ 25.358,30 – Vinte e Cinco Mil Trezentos e Cinquenta e Oito Reais 
e Trinta Centavos.

Guarabira - PB, 15 de março de 2021.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de Imóvel localizado na Rua Cel. João Pimentel, 85 – Centro – Guarabira/
PB para funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO referente ao período 
de março a dezembro de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00010/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 
2021 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Dezembro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e JOSÉ DE SOUZA - 
R$ 25.358,30 – Vinte e Cinco Mil Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta Centavos - CT Nº 
00124/2021 – 17/03/2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00010/2021.
OBJETO: Locação de Imóvel localizado na Rua Cel. João Pimentel, 85 – Centro – Guarabira/

PB para funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO referente ao período 
de março a dezembro de 2021.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Sec. de Administração e Recursos Humanos.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 17/03/2021.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00011/2021
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00011/2021, 
que objetiva:Locação do imóvel situado a Rua Osvaldo Soares, nº 68, Bairro Nordeste, Guarabira-
-PB, para o funcionamento de distribuição do Sopão do Programa Nossa Ceia.; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LAURA THAÍS GAMA DA SILVA - R$ 
2.371,80 – Dois Mil Trezentos e Setenta e Um Reais e Oitenta Centavos.

Guarabira - PB, 15 de março de 2021.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação do imóvel situado a Rua Osvaldo Soares, nº 68, Bairro Nordeste, Guarabira-
-PB, para o funcionamento de distribuição do Sopão do Programa Nossa Ceia. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00011/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 
Dotação consignada no orçamento vigente 2021 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física. Prazo: Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA e LAURA THAÍS GAMA DA SILVA - R$ 2.371,80 - Dois Mil Trezentos e Setenta e 
Um Reais e Oitenta Centavos - CT Nº 00125/2021 – 17/03/2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00011/2021.
OBJETO: Locação do imóvel situado a Rua Osvaldo Soares, nº 68, Bairro Nordeste, Guarabira-

-PB, para o funcionamento de distribuição do Sopão do Programa Nossa Ceia.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Sec. daFamiliaBem estar Criança e adolescente
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 17/03/2021.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação do Imóvel localizado na Rua Dr. Sales, nº 133 - Bairro Centro, Guarabira-
-PB, para funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Guarabira, referente ao período de 
março a dezembro de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00013/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 
2021 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Dezembro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e MARIA DAS GRAÇAS 
PONTES - R$ 15.000,00 – Quinze Mil Reais. - CT Nº 00127/2021 – 17/03/2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00012/2021
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00012/2021, 
que objetiva: Locação do imóvel situado a Rua Paulino Pinto, nº 185, Bairro Nordeste I, Guarabi-
ra - PB, para o funcionamento de distribuição do Sopão do Programa Nossa Ceia.; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ROBERTO PEREIRA DA SILVA – R$ 
2.532,90 – Dois Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Noventa Centavos.

Guarabira - PB, 15 de março de 2021.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00013/2021.
OBJETO: Locação do Imóvel localizado na Rua Dr. Sales, nº 133 - Bairro Centro, Guarabira-

-PB, para funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Guarabira, referente ao período de 
março a dezembro de 2021.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Sec. de Administração e Recursos Humanos.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 17/03/2021.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00013/2021
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00013/2021, 
que objetiva: Locação do Imóvel localizado na Rua Dr. Sales, nº 133 - Bairro Centro, Guarabira-
-PB, para funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Guarabira, referente ao período de 
março a dezembro de 2021.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: MARIA DAS GRAÇAS PONTES – R$ 15.000,00 – Quinze Mil Reais.

Guarabira - PB, 15 de março de 2021.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação do imóvel situado a Rua Paulino Pinto, nº 185, Bairro Nordeste I, Guarabira 
- PB, para o funcionamento de distribuição do Sopão do Programa Nossa Ceia. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00012/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 
Dotação consignada no orçamento vigente 2021 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Física. Prazo: Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA e ROBERTO PEREIRA DA SILVA - R$ 2.532,90 - Dois Mil Quinhentos e Trinta e 
Dois Reais e Noventa Centavos. - CT Nº 00126/2021 – 17/03/2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00012/2021.
OBJETO: Locação do imóvel situado a Rua Paulino Pinto, nº 185, Bairro Nordeste I, Guarabira 

- PB, para o funcionamento de distribuição do Sopão do Programa Nossa Ceia.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Sec. de Administração e Recursos Humanos.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 17/03/2021.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

DISPENSA Nº DP00014/2021
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00014/2021, 
que objetiva: Locação de um imóvel tipo GALPÃO COMERCIAL localizado no sítio ITAMATAY - 
PB 075 zona rural, destinada a atividade de COLETA SELETIVA, referente ao período de março 
a dezembro de 2021.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
NAPOLEÃO GERMANO PONTES – R$ 25.000,00 – Vinte e Cinco Mil Reais.

Guarabira - PB, 15 de março de 2021.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00014/2021
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00014/2021, 
que objetiva: Locação de um imóvel tipo GALPÃO COMERCIAL localizado no sítio ITAMATAY - 
PB 075 zona rural, destinada a atividade de COLETA SELETIVA, referente ao período de março 
a dezembro de 2021.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
NAPOLEÃO GERMANO PONTES – R$ 25.000,00 – Vinte e Cinco Mil Reais.

Guarabira - PB, 15 de março de 2021.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de um imóvel tipo GALPÃO COMERCIAL localizado no sítio ITAMATAY - PB 
075 zona rural, destinada a atividade de COLETA SELETIVA, referente ao período de março a 
dezembro de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00014/2021. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2021 - 3.3.90.39.01 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica. Prazo: Dezembro de 2021. PARTES CONTRA-
TANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e NAPOLEÃO GERMANO PONTES - R$ 
25.000,00 – Vinte e Cinco Mil Reais. - CT Nº 00128/2021 – 17/03/2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00014/2021.
OBJETO: Locação de um imóvel tipo GALPÃO COMERCIAL localizado no sítio ITAMATAY - PB 

075 zona rural, destinada a atividade de COLETA SELETIVA, referente ao período de março a 
dezembro de 2021.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Sec. de Administração e Recursos Humanos.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 17/03/2021.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00015/2021
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00015/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinente para a execução dos serviços de Pintura 
na Sede da Prefeitura e casarão da cultura.;; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJU-
DICO o seu objeto a: JRP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA- R$ 16.500,88 – Dezesseis Mil 
e quinhentos reais e oitenta e oito centavos.

Guarabira - PB, 17 de março de 2021.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para a execução dos serviços de Pintura 
na Sede da Prefeitura e casarão da cultura.; FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00015/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orça-
mento vigente 2021 – 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
JRP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - R$ 16.500,88 – Dezesseis Mil e quinhentos reais e 
oitenta e oito centavos - CT Nº 00138/2021 – 18.03.2021.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00015/2021.
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para a execução dos serviços de Pintura 

na Sede da Prefeitura e casarão da cultura.; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso I, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações.

SOLICITAÇÃO: Infraestrutura
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 17.03.2021

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL  DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para a execução dos serviços de Pin-
tura na Escola Municipal Ascendino Toscano. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00005/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento 
vigente 2021 – 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dezem-
bro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e CEMEL 
CONSTRUTORA MELO EIRELI - R$ 24.454,06 – Vinte e quatro Mil quatrocentos e cinquenta e 
quatro reais e seis centavos - CT Nº 00100/2021 – 01.03.2021.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00005/2021.
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para a execução dos serviços de Pintura 

na Escola Municipal Ascendino Toscano.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 01.03.2021.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, bem como parecer pelo indeferimento do recurso apresentado, cópias integrantes 
do processo, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2020, que objetiva: Aquisições de eletrôni-
cos e outros para mobiliário escolar da rede municipal de ensino de Guarabira, mediante edital 
e seu termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ELETROPEÇAS TI COMERCIAL EIRELI (CNPJ: 16.501.916/0001-65) - R$ 88.900,00; INFOPLEN 
INFORMÁTICA LTDA  (07.042.421/0001-24) - R$ 110.000,00; NÓBREGA COMÉRCIO E SERVIÇO 
LTDA (18.995.457/0001-490 - R$ 83.300,00; THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUER-
QUE (19.918.905/0001-73) - R$ 4.180,00 e M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI 
(CNPJ: 21.062.777/0001-50) - R$ 120.000,00. Ficam os licitantes convocados para assinatura dos 
contratos nos termos estabelecidos em edital, lembrando de apresentar as certidões de regularidade 
fiscal devidamente vigente no ato

Guarabira - PB, 19 de março de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pú-
blica de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AGRICULTURA 
FAMILIAR, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LICITAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 
EM ATENDIMENTO AO PNAE ( PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) 2021. 
Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura 
até as 08:30 horas do dia 14 de Abril de 2021, na sala da referida comissão, sediada na Rua Pedro 
Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a 
sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (..) ... E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 22 de Março de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00011/2021. OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO 
VAN, APARTIR DO ANO 2018 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, REVISADA, CAPACIDADE 
MINIMA DE 15 LUGARES, COM CONDUTOR, PARA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
IGARACY –PB (TFD). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. AUTORIZAÇÃO: Fundo Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, 
em 11/03/2021.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00011/2021

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 DV00011/2021, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, APARTIR DO ANO 2018 EM BOM ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO, REVISADA, CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES, COM CONDUTOR, PARA 
A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IGARACY –PB (TFD); RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 - R$ 
13.050,00.

Igaracy - PB, 11 de Março de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional
 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003-2021
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00003/2021, com o seu objeto Aquisição de Material de Limpeza e diversos para todas as secre-
tárias do município, Secretaria de Educação, esporte e turismo, Fundo Municipal de Assistência 
Social, Fundo Municipal de Saúde e diversas secretarias do Município de Igaracy/PB. Sendo 
declaradas HABILITADAS as empresas: FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA – ME 
- CNPJ: 08.953.354/0001-62 e RUTHIELLY DANTAS DA SILVA – ME - CNPJ: 24.894.734/0001-
20. Sendo declaradas INAHABILITADAS as empresas: C DE A FERREIRA E CIA LTDA - CNPJ: 
33.330.526/0001-99; EDILSON JACINTO DE LIMA - CNPJ: 32.186.955/0001-71; PAULO JOSE 
MAIA ESMERALDO SOBREIRA - CNPJ: 09.210.219/0001-90; RICARDO ADRIANO VITURINO 
02886988430 - CNPJ: 34.175.047/0001-08; ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 - CNPJ: 
36.977.200/0001-46; WILNATANAEL DE FREITAS SOBRAL - CNPJ: 26.669.068/0001-51.

Igaracy – PB 19 de Março de 2021.
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE RESULTADO DE JUGAMENTO DE RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021
A Prefeitura Municipal de Igaracy – PB, torna público para conhecimento dos interessados, que 

a Impugnação do Edital do Pregão Presencial nº 00006/2021, interposta pela empresa PREMIUM 
PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (BLT LOCACOES) - CNPJ: 16.782.879/0001-00, julgado pela 
procedência parcial da impugnação, retirando a exigência contida no item 9.2.11 do edital. Demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço Rua Pedro Lopes Brasileiro, 
s/nº, Centro – Igaracy - PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.  

Igaracy - PB, 19 de março de 2021.
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE RESULTADO DE JUGAMENTO DE RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
A Prefeitura Municipal de Igaracy – PB, torna público para conhecimento dos interessados, 

que a Impugnação do Edital do Pregão Presencial nº 00015/2021, interposta pela empresa META 
COMERCIO SERVIÇOS EIRELLI - CNPJ: 29.903.019/0001-20, julgado pela improcedência da 
impugnação, para recomendar ao pregoeiro que a rejeite, dando continuidade ao certame. Demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço Rua Pedro Lopes Brasileiro, 
s/nº, Centro – Igaracy - PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.  

Igaracy - PB, 19 de março de 2021.
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES 

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2021, que objetiva: Aquisição de 
Medicamentos para Assistência Farmaceutica Básica do Município de Igaracy – PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 198.086,90; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - R$ 3.212,00; JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 8.630,00; 
NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 30.028,00.

Igaracy - PB, 22 de Março de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA - Prefeito Constitucional

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
ADJUDICAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2021, que objetiva: Aquisição de 
Medicamentos para Assistência Farmaceutica Básica do Município de Igaracy – PB; ADJUDICO o 
seu objeto a: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 198.086,90; 
FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - R$ 3.212,00; 
JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 8.630,00; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPOR-
TACAO DE MEDICAMENTO - R$ 30.028,00.

Igaracy - PB, 22 de Março de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa (TERCEIRIZAÇÃO) para Fornecimento de Profissionais de 
Saúde destinados aos serviço de ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE Dr. OLIVIO DE 
ASSIS BANDEIRA , NESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 06.000 SECRETARIA DE SAÚDE, 10 
301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 090 3.3.90.39 00 001.0000 
OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
10 301 1011 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,10.3.3.90.39; OUTRO SERVIÇO 
DE PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00026/2021 - 22.03.21 - TASSIO TAVARES 
TORRES BADU - R$ 451.550,00.
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios parceladamente, para merenda escolar da Secre-

taria de Educação, esporte e turismo, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de 
Saúde e demais secretarias do Município de Igaracy–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 02.000 GABINETE DO 
PREFEITO, 04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO, 
017 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 03.000 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA-
MENTO, 030 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 
123 1002 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 052 3390.30 
00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 070 3390.30 
00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 096 3390.30 00 211 MATERIAL DE CONSU-
MO; 07.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 20 606 1002 
2037 MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 187 3390.30 
00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 1013 2044 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 210 3390.30 00 001 MATERIAL DE CON-
SUMO; 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08 244 1013 2050 MANUTENÇÃO 
DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS, 258 3390.30 00 311 MATERIAL DE CONSUMO; 09.000 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 368 1016 2064 MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 320 3390.30 00 111 MATERIAL DE CONSUMO, 10.000 SECRE-
TARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
CULTURA, 361 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO;. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00021/2021 
- 22.03.21 - ERONILDES LIMA DINIZ - R$ 17.850,00; CT Nº 00022/2021 - 22.03.21 - FRANCISCO 
ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME - R$ 237.518,00; CT Nº 00023/2021 - 22.03.21 - RUTHIELLY 
DANTAS DA SILVA - ME - R$ 144.992,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA TODAS AS SECRETARIAS, 

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
IGARACY–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Igaracy: 02.000 GABINETE DO PREFEITO, 04 122 1002 2003 MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO, 015 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO; 03.000 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 
2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 027 3.3.90.30 00 
001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 1002 2010 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 048 3.3.90.30 00 001.0000 
MATERIAL DE CONSUMO; 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 2011 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 068 3.3.90.30 
00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 06.000 SECRETARIA DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 088 3.3.90.30 00 211.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO; 07.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 20 
606 1002 2037 MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 169 
3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08 
244 1013 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 191 3.3.90.30 00 001.0000 
MATERIAL DE CONSUMO; 09.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 
368 1016 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 305 3.3.90.30 00 001.0000 
MATERIAL DE CONSUMO; 10.000 SECRETARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, 343 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO; 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2018 MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE,152 3.3.90.30 00 214.0000 – MATERIAL DE CONSUMO; 08.001 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08 244 1013 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PRO-
GRAMAS DO FNAS, 239 3.3.90.30 00 311 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 
00024/2021 - 22.03.21 - IRMAOS MIGUEL LTDA - R$ 220.820,88; CT Nº 00025/2021 - 22.03.21 - 
UERVETON MATIAS DA SILVA - ME - R$ 239.601,46. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2021, que objetiva: Aquisição de medicamentos 
Psicotropicos destinados a Farmacia Basica de Saúde do Municipio de Igaracy– PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 86.844,00; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - R$ 2.400,00; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 16.125,00; ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
LTDA – EPP - R$ 13.000,00.

Igaracy - PB, 22 de Março de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

ADJUDICAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2021, que objetiva: Aquisição de 
medicamentos Psicotrópicos destinados a Farmácia Básica de Saúde do Município de Igaracy– PB; 
ADJUDICO o seu objeto a: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 
86.844,00; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - R$ 
2.400,00; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 
16.125,00; ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – EPP - R$ 13.000,00.

Igaracy - PB, 22 de Março de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009-2021
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00009/2021, com o seu objeto Aquisição de material didático, expediente e escolar, destinados 
a diversas secretárias da prefeitura, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL e ao PDDE durante o exercício de 2021. Sendo declaradas HABILITADAS 
as empresas: FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA – ME - CNPJ: 08.953.354/0001-62; 
LUCIEUDO MARIA DA SILVA – ME - CNPJ: 09.028.744/0001-99 e WW COMERCIAL EIRELI - 
CNPJ: 19.835.542/0001-02. Sendo declaradas INABILITADAS as empresas: C DE A FERREIRA 
E CIA LTDA - CNPJ: 33.330.526/0001-99 e EDVANIA ARAUJO GOMES 06809482440 - CNPJ: 
29.072.130/0001-11.

Igaracy – PB 19 de março de 2021.
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IGARACY
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00008/2021, em 11.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES B-2 EIRELI
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da propriedade 

deste prefeitura, locados, contratados, a disposição ou vinculados a atividades publica municipal 
por disposição legal.

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Igaracy-PB, 05 de Março de 2021
José Carneiro Almeida da Silva 

 Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IGARACY
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00007/2021, em 03.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA ME
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis para abastecimento em transito em um raio 

mínimo de 180 km no sentido de Igaracy a João Pessoa.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Igaracy-PB, 18 de Março de 2021
José Carneiro Almeida da Silva

 Prefeito                          

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:00 horas do dia 06 de Abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medicamentos 
Injetável destinados a Unidade Mista de Saúde e SAMU. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Fe-
deral nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (..) ... E-mail: 
cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 22 de Março de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

ERRATA
TOMADA DE PREÇOS nº 00004/2021

Objeto: Execução dos serviços prestados pela empresa contratada será o recebimento e 
destinação final dos resíduos sólidos em aterro sanitário ou serviços de atividades correlatas, e 
destinação final dos rejeitos,  dos resíduos sólidos para local devidamente apropriado e licenciado, 
conforme licença expedida por órgão ambiental competente, atendendo a Lei Federal nº 12.305/201, 
(politica nacional de resíduos sólidos)  e contratação de um caminhão compactador, com capacidade 
mínima de carga de 8m³ para recolhimento e transporte de resíduos sólidos com exclusividade para 
atender a cidade de Igaracy-PB. 

Onde se lê na minuta do contrato e edital Leia-se

O pagamento será efetuado pela quantidade de 
toneladas de resíduos recebida pela Contratada, a 
mesma emitirá controle diário da entrega dos resí-
duos (peso aferido por balança ou pela capacidade 
de toneladas do caminhão compactador, como 
também será anexado a nota fiscal a quantidade 
recebida mensal dos resíduos) ou seja a contratante 
só pagará a quantidade de toneladas recebida pela 
contratada.

O pagamento será efetuado pela quantida-
de de resíduos recebida pela Contratada, 
a mesma emitirá controle diário da entrega 
dos resíduos (peso, como também será 
anexado a nota fiscal a quantidade recebida 
mensal dos resíduos) ou seja a contratante 
só pagará a quantidade   recebida pela 
contratada.

Igaracy-PB, 22 de Março de 2021
George Carlos Vieira Lopes

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de materiais Eletricos para 
o Município, mediante solicitação e entrega parcelada, em atendimento as demandas operacionais 
deste município de Itatuba – 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 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 18 de Março de 2021
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 18.653/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.024/2020.

DATA DE ABERTURA: 06/04/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
CHAVE CGM: S6WQ-PQZU-099R-C50A 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA TAKAOKA DA 
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Sr. Danilo 
Coêlho Rodrigues torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na moda-
lidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de 
Recursos: ORDINÁRIOS, SUS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 
9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 22 de Março de 2021. 
Danilo Coêlho Rodrigues

Pregoeiro da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE FORMAÇÃO DA LISTA CURTA
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - SBQC Nº 91003/2020

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 
janeiro de 2021, torna público, para conhecimento dos interessados, A FORMAÇÃO DA LISTA 
CURTA DE CONSULTORES referente à MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE da Seleção Baseada 
na Qualidade e no Custo – SBQC N° 91003/2020, que tem como objeto a “Consultoria para o de-
senvolvimento dos serviços necessários à elaboração do Plano de Descarbonização e Adaptação 
Climática para o Município de João Pessoa, doravante chamado “Plano João Pessoa Zero Carbono”                                                          
, no âmbito do programa de desenvolvimento urbano integrado e sustentável do município de João 
Pessoa (programa João Pessoa sustentável), financiado com recursos do contrato de empréstimo 
nº 4444/OC-BR (BR-L 1421)”, estabelecida conforme Relatório de Formação de Lista Curta elabo-
rado pela Comissão de Avaliação Técnica, em conformidade com os procedimentos estabelecidos 
nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores financiados pela Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID (GN 2350-15), com amparo na Lei Federal nº 8.666/1993 e legislação 
correlata. Conforme estabelecem os Itens 2.13 e 2.14 da GN-2350-15, serão remetidas às em-
presas que compõem a lista curta a Solicitação de Propostas (SDP), com Termo de Referência 
e Orçamento Estimativo, em prosseguimento ao certame de SBQC nº 91003/2020. As propostas 
técnicas e comerciais deverão ser apresentadas conforme estabelecido na Solicitação de Propostas 
(SDP), até o dia 26/04/2021, às 23:59hs. No dia 27/04/2021 às 10:00h, será realizada a reunião 
de abertura das Propostas Técnicas por VIDEOCONFERÊNCIA, que será transmitida ao vivo 
através da Plataforma Youtube.com, e disponibilizada para acompanhamento dos interessados 
no Canal Oficial do Programa João Pessoa Sustentável, link: https://www.youtube.com/channel/
UCX9_5CSCh1WZfYcPo3uzJRQ. Qualquer proposta entregue posteriormente à data estabelecida 
não será recebida. A Solicitação de Propostas (SDP) e demais documentos relativos ao certame 
também estão disponíveis para as licitantes e demais interessados no Portal da Transparência do 
Município de João Pessoa, no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5085 
. Qualquer informação referente ao certame será prestada através do link acima citado.

LISTA CURTA DE CONSULTORES:
-CONSÓRCIO CENTRO BRASIL NO CLIMA (CBC), CENTRO CLIMA E EOS ESTRATÉGIA 

&SUSTENTABILIDAD
-CONSÓRCIO ANTHESIS – GET2C – FÁBRICA ETHICA
-CONSÓRCIO I CARE & CONSULT -ENGEBIO
-WAYCARBON SOLUÇÕES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBONO LTDA
-CONSÓRCIO MULTICRITERI-ARCADIS-KEY
-CONSÓRCIO IDOM-IBAM
-CONSÓRCIO SPI – IDAD – OIKO
-RAMBOLL

João Pessoa, 19 de março de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 18.080/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10. 081/2020
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 

MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).
Com base nas informações constantes no Processo nº. 18.080/2020, referente ao Pregão 

Eletrônico nº. 10.081/2020, em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 
e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão Setorial de Licitação, com base no 
Parecer Técnico do Setor Solicitante, HOMOLOGO o procedimento ora escolhido em favor das 
empresas: MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, sob o CNPJ 
nº 23.706.033/0001-57, item 01, no valor total de R$ 64.000,00; RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA 
EPP, sob o CNPJ nº 33.379.154/0001-95, item 03, no valor total de R$ 49.920,00; e CONQUISTA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, sob o CNPJ nº 
12.418.191/0001-95, item 04, no valor total de R$ 343.824,00, perfazendo o valor global de R$ 
457.744,00 (Quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e quatro reais), classifi-
cadas pelo critério de menor preço por lote, com base no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto Municipal 
nº 4.985/2003, no Art. 13º, inciso VI, do Decreto Federal nº 10.024/2019 e no Art. 4º, Inciso XXII, 
da Lei nº 10.520/2002, em consequência, ficam convocadas as proponentes para assinatura das 
Atas de Registro de Preços, sob pena de decair o direito ao registro de preço, e à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no 
Art. 48 § 2o do Decreto Federal nº 10.024/2019. Declaro que os itens 02 e 05 fracassados pelo valor.

João Pessoa, 22 de Março de 2021.
Fábio Antônio da Rocha Souza

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO Nº 20.371/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10. 088/2020
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 

ANTISSÉPTICOS E COMPRESSA DE GAZES NÃO ESTERIL PARA ATENDER A REDE DE 
COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID -19).

Com base nas informações constantes no Processo nº. 20.371/2020, referente ao Pregão Ele-
trônico nº. 10.088/2020, em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão Setorial de Licitação, com base no Parecer 
Técnico do Setor Solicitante, HOMOLOGO o procedimento ora escolhido em favor das empresas: 
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, sob o CNPJ nº 31.556.536/0001-11, item 
01, no valor total de R$ 84.987,00; MULTI SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, sob o CNPJ nº 
35.677.754/0001-65, item 02, no valor total de R$ 5.706,00; SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP, sob o CNPJ nº 05.675.713/0001-79, itens 03 e 06, no 
valor total de R$ 29.736,00; GLOBAL COMERCIAL EIRELI – ME, sob o CNPJ   n° 17.892.706/0001-
08, item 04, no valor total de R$ 25.692,00 e CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA – EPP, sob o 
CNPJ nº 13.085.369/0001-96, item 05, no valor total de R$ 14.688,00 perfazendo o valor global de 
R$ 160.809,00 (Cento e sessenta mil, oitocentos e nove reais), classificadas pelo critério de menor 
preço por lote, com base no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto Municipal nº 4.985/2003, no Art. 13º, 
inciso VI, do Decreto Federal nº 10.024/2019 e no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, em 
conseqüência, ficam convocadas as proponentes para assinatura das Atas de Registro de Preços, 
sob pena de decair o direito ao registro de preços propostas, e à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993, e em cumprimento 
aos termos do Artigo 04 da Lei nº 13.979/2020, do art. 02 do Decreto Municipal nº 9.465/2020, e 
da Medida Provisória nº 926/2020, no Art. 47 § 2o  da Lei nº 10.024/2019. 

João Pessoa, 22 de Março de 2021.
Fábio Antônio da Rocha Souza

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – Secre-
taria do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA para EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
COM CAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM 46 RUAS / AVENIDAS, NOS BAIRROS: ERNANI 
SÁTIRO, ERNESTO GEISEL, GRAMAME, JOÃO AGRIPINO, JOÃO PAULO II, JOSÉ AMÉRICO, 
MANAÍRA, MANGABEIRA, MIRAMAR, MUÇUMAGRO, OITIZEIRO, TORRE, VARADOURO E 
VALENTINA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB – LOTE 02.

  PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.001/2021–UEP/SEGGOV
PARTES:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO DE 

GESTÃO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
CNPJ: 08.806.721/0001-03
CONTRATADA: DATEN TECNOLOGIA LTDA 
CNPJ: 04.602.789/0001-01
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) NOTEBOOKS.
PRAZO EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data de expedição da Ordem 

de Serviço;
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de 

expedição da Ordem de Serviço.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 71006/2020.
VALOR: R$ 79.240,00 (setenta e nove mil reais, duzentos e quarenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.04.122.5552.1501 – Governabilidade e Sustentabilidade 

Fiscal
b) Elemento de Despesa: 44.90.52
c) Fonte de recursos: 1920
d) Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei 

Complementar n° 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 3.555/2000, 
Decreto Federal nº 1.024/2019, Lei Orgânica do Município de João Pessoa, Decreto Municipal 
nº 5.717/2006, Decreto Municipal nº 7.367/2011, Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR, 
Regulamento Operacional do Programa João Pessoa Sustentável, Lei Federal nº 13.979/2020, 
Decreto Municipal nº 9.465/2020.

João Pessoa, 18 de março de 2021.
Márcio Diego Fernandes Tavares

Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa
Contratante

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL Nº 82002/2020

HOMOLOGO a através da Licitação Pública Nacional nº 82002/2020, regulada através da 
GN 2349-15, Processo Administrativo nº 2020/067397, que teve como objeto a “Contratação de 
empresa especializada em engenharia para a execução da construção do prédio sede do Centro 
de Cooperação da Cidade – CCC – de João Pessoa/PB, em João Pessoa, Paraíba, Brasil, em 
favor da Empresa AP ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 01.664.506/0001-68, no valor total de R$ 
12.121.925,29 (doze milhões, cento e vinte e um mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e nove 
centavos). Os documentos atinentes ao certame estão disponíveis no Portal da Transparência do 
Município de João Pessoa, link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5164. 
Qualquer informação será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 22 de março de 2021.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DO TERMO ADITIVON° 01 AO CONTRATO Nº 02.014/2019-UEP/GAPRE/JP
PARTES:
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELOSECRETÁRIO 

DE GESTÃO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.
CNPJ –08.778.326/0001-56
CONTRATADO – NEY MARQUES DUARTE
CPF – 089.265.528-37
PROCESSO: 2021/018101
LICITAÇÃO: Seleção de Consultor Individual n° 97003/2019.
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO N° 02.014/2019/UEP/GAPRE/JP
CLÁUSULAS ALTERADAS: Cláusula n° 2, letras A e B, e a Cláusula n° 3, letras B e D
PRAZO EXECUÇÃO: 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de expedição da primeira 

Ordem de Serviço;
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19 (dezenove) meses, contados a partir da data de expe-

dição da primeira Ordem de Serviço.
VALOR MENSAL DO SERVIÇO: R$ 21.217,83
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$381.920,98.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Classificação Funcional: 02.101.06.183.5552.021615
Especificações: CENTRO DE COOPERAÇÃO DA CIDADE
Elemento de Despesa: 4.4.90.35
Fonte de Recursos: 1920
FUNDAMENTO LEGAL: GN 2350, Regulamento Operacional do Programa, Contrato de 

Empréstimo n° 4444/OC-BR e demais legislação que rege o Programa João Pessoa Sustentável.
DATA DA CELEBRAÇÃO: 19/03/2021
PARTES ASSINANTES: CONTRATANTE E CONTRATADO

João Pessoa, 19 de março de 2021.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário da Gestão Governamental do Município de João Pessoa/PB
Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros

Coordenador Geral da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.005/2021–UEP/SEGGOV
PARTES:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO 

DE GESTÃO GOVERNAMENTALDO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
CNPJ:08.806.721/0001-03
CONTRATADA: BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMA-

TICA EIRELI
CNPJ:34.897.352/0001-03
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SWITCHS 48 (QUARENTA E OITO) PORTAS.
PRAZO EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data de expedição da 

Ordem de Serviço;
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de 

expedição da Ordem de Serviço.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 71006/2020.
VALOR: R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.04.122.5552.1501 – Governabilidade e Sustentabilidade 

Fiscal
b) Elemento de Despesa: 44.90.52
c) Fonte de recursos: 1920
d) Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei 

Complementar n° 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 3.555/2000, 
Decreto Federal nº 1.024/2019, Lei Orgânica do Município de João Pessoa, Decreto Municipal 
nº 5.717/2006, Decreto Municipal nº 7.367/2011, Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR, 
Regulamento Operacional do Programa João Pessoa Sustentável, Lei Federal nº 13.979/2020, 
Decreto Municipal nº 9.465/2020.

João Pessoa, 22 de março de 2021.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa
Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.004/2021–UEP/SEGGOV
PARTES:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO 

DE GESTÃO GOVERNAMENTALDO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
CNPJ: 08.806.721/0001-03
CONTRATADA: CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

EIRELI
CNPJ: 02.596.872/0001-90
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) HDS EXTERNOS.
PRAZO EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data de expedição da 

Ordem de Serviço;
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de 

expedição da Ordem de Serviço.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 71006/2020.
VALOR: R$ R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.04.122.5552.1501 – Governabilidade e Sustentabilidade 

Fiscal
b) Elemento de Despesa: 44.90.52
c)  Fonte de recursos: 1920
d) Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei 

Complementar n° 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 3.555/2000, 
Decreto Federal nº 1.024/2019, Lei Orgânica do Município de João Pessoa, Decreto Municipal 
nº 5.717/2006, Decreto Municipal nº 7.367/2011, Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR, 
Regulamento Operacional do Programa João Pessoa Sustentável, Lei Federal nº 13.979/2020, 
Decreto Municipal nº 9.465/2020.

João Pessoa, 18 de março de 2021.
Márcio Diego Fernandes Tavares

Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa
Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.003/2021–UEP/SEGGOV
PARTES:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO 

DE GESTÃO GOVERNAMENTALDO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
CNPJ: 08.806.721/0001-03
CONTRATADA: AYSLER JUNIO ALVES DIAS (Alfa Tudo Comércio e Serviços)
CNPJ: 38.320.250/0001-81
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SWITCH 16 (DEZESSEIS) PORTAS.
PRAZO EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data de expedição da 

Ordem de Serviço;
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de 

expedição da Ordem de Serviço.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 71006/2020.
VALOR: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.04.122.5552.1501 – Governabilidade e Sustentabilidade 

Fiscal
b) Elemento de Despesa: 44.90.52
c) Fonte de recursos: 1920
d) Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei 

Complementar n° 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 3.555/2000, 
Decreto Federal nº 1.024/2019, Lei Orgânica do Município de João Pessoa, Decreto Municipal 
nº 5.717/2006, Decreto Municipal nº 7.367/2011, Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR, 
Regulamento Operacional do Programa João Pessoa Sustentável, Lei Federal nº 13.979/2020, 
Decreto Municipal nº 9.465/2020.

João Pessoa, 18 de março de 2021.
Márcio Diego Fernandes Tavares

Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa
Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DE CONTRATO 
Nº 02.002/2021–UEP/SEGGOV

PARTES:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO 

DE GESTÃO GOVERNAMENTALDO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
CNPJ: 08.806.721/0001-03
CONTRATADA: GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFORMATICA - EIRELI
CNPJ:06.194.394/0001-42
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESKTOP.
PRAZO EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data de expedição da 

Ordem de Serviço;
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de 

expedição da Ordem de Serviço.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 71006/2020.
VALOR: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.04.122.5552.1501 – Governabilidade e Sustentabilidade 

Fiscal
b) Elemento de Despesa: 44.90.52
c) Fonte de recursos: 1920
d) Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei 

Complementar n° 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 3.555/2000, 
Decreto Federal nº 1.024/2019, Lei Orgânica do Município de João Pessoa, Decreto Municipal 
nº 5.717/2006, Decreto Municipal nº 7.367/2011, Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR, 
Regulamento Operacional do Programa João Pessoa Sustentável, Lei Federal nº 13.979/2020, 
Decreto Municipal nº 9.465/2020.

João Pessoa, 18 de março de 2021.
Márcio Diego Fernandes Tavares

Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa
Contratante 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 11.431/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.032/2019.

DATA DE ABERTURA: 07/04/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
CHAVE CGM: H1WE-EE13-3QTP-5J9F.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-

PECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VENTILADORES MECÂNICOS DE DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO 
(BI-NIVEL/BI-LEVEL).

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sra. Franciny 
do Nascimento Leal torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de 
Recursos: ORDINÁRIOS, SUS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 
9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 22 de Março de 2021. 
Franciny do Nascimento Leal

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO Nº.20.529 /2019 CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº. 10.005/2021 INEXIGIBILI-

DADE Nº 10.005/2021 CHAVE CGM N° ZX08-EQ2A-3MCQ-GPYQ
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO EM DETERMINAÇÃO DE CARIÓTIPO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA 
POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Presidente da Comissão Setorial 
de Licitação, Sr. Paulo Roberto Abrantes, nomeado pela Portaria do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, o Chamamento Público com intuito 
de credenciar entidades para atender o objeto em referência. As entidades interessadas poderão 
apresentar todas as documentações e propostas DE FORMA IMEDIATA, na sala da Comissão de 
Licitação da SMS, localizado na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa – PB ou pelo e-mail: cel.
smsjp@gmail.com. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas aplicáveis à 
espécie. Fonte de recursos prevista para o exercício financeiro de 2021: TABELA ORDINÁRIOS/
SUS. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na 
sala da Comissão Setorial de Licitação, no HORÁRIO de 08h:00 às 12h:00 e de 13h:00 às 17h:00, 
no Fone: (83) 3214-7937, no site https://transparenica.joãopessoa.pb.gov.br/#licitacoes, ou pelo 
e-mail: cel.smsjp@gmail.com. 

                                                                                  João Pessoa, 22 de março de 2021.
Paulo Roberto Abrantes

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO Nº.04.251 /2021 CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº. 10.004/2021 INEXIGIBILI-

DADE Nº 10.004/2021 CHAVE CGM N° 8F56-6KMD-MLEQ-WKZ4
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE LEITOS CLÍNICOS 

EXCLUSIVOS PARA PACIENTES COM SUSPEITA E /OU ACOMETIDOS COM COVID-19- CLAS-
SIFICAÇÃO MODERADA (Score Laranja), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NECESSARIAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Presidente da Comissão Setorial 
de Licitação, Sr. Paulo Roberto Abrantes, nomeado pela Portaria do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, o Chamamento Público com intuito 
de credenciar entidades para atender o objeto em referência. As entidades interessadas poderão 
apresentar todas as documentações e propostas DE FORMA IMEDIATA, na sala da Comissão de 
Licitação da SMS, localizado na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa – PB ou pelo e-mail: cel.
smsjp@gmail.com. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas aplicáveis à 
espécie. Fonte de recursos prevista para o exercício financeiro de 2021: TABELA ORDINÁRIOS/
SUS. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na 
sala da Comissão Setorial de Licitação, no HORÁRIO de 08h:00 às 12h:00 e de 13h:00 às 17h:00, 
no Fone: (83) 3214-7937, no site https://transparenica.joãopessoa.pb.gov.br/#licitacoes, ou pelo 
e-mail: cel.smsjp@gmail.com. 

                                                                                  João Pessoa, 22 de março de 2021.
Paulo Roberto Abrantes

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO Nº.04.483 /2021 CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº. 10.003/2021 INEXIGIBILI-

DADE Nº 10.003/2021 CHAVE CGM N° V7BI-1L8H-96QK-CLE7
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATASÇÃO DE LEITOS DE 

CLÍNICA CARDIOLÓGICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Presidente da Comissão Setorial 
de Licitação, Sr. Paulo Roberto Abrantes, nomeado pela Portaria do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, o Chamamento Público com intuito 
de credenciar entidades para atender o objeto em referência. As entidades interessadas poderão 
apresentar todas as documentações e propostas DE FORMA IMEDIATA, na sala da Comissão de 
Licitação da SMS, localizado na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa – PB ou pelo e-mail: cel.
smsjp@gmail.com. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas aplicáveis à 
espécie. Fonte de recursos prevista para o exercício financeiro de 2021: TABELA ORDINÁRIOS/
SUS. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na 
sala da Comissão Setorial de Licitação, no HORÁRIO de 08h:00 às 12h:00 e de 13h:00 às 17h:00, 
no Fone: (83) 3214-7937, no site https://transparenica.joãopessoa.pb.gov.br/#licitacoes, ou pelo 
e-mail: cel.smsjp@gmail.com. 

                                                                                  João Pessoa, 22 de março de 2021.
Paulo Roberto Abrantes

Presidente da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 
Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Abril de 2021, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo da construção 
civil para execução de obra de Reforma e Restauração das Escolas Municipais Maria Monteiro 
da Silva e Francisca Rosado, conforme planilha orçamentária. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 22 de Março de 2021
GENEBALDO DE OLIVEIRA FORMIGA

Presidente da Comissão
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:30 horas do dia 05 de Abril 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição pacelada de material elétrico. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 22 de Março de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00007/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00007/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de  materiais de expediente, para atender as necessida-
des das diversas Secretarias do Município de Juarez Távora, no dia 06/04/2021 às 08:30 horas, na 
Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua José Mendonça, 171 – Centro – Juarez Távora - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3267-1072, e-mail: 
setordelicitacaopmjt@gmail.com, até o dia 05/04/2021.

 Juarez Távora(PB), 22 de março de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 08h30min HORAS DO DIA 06 DE ABRIL 
DE 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADO DE ASSESSORIA 
EM LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 
SECA - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 005. Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3366-1991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: www.lagoaseca.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 22 de Março de 2021.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira Oficial

Estado da Paraíba
Município de Manaíra 
Prefeitura Municipal

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

A Prefeitura de Manaíra torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe 
de Apoio, sediada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais e equipamentos de informática em 
geral para as diversas secretarias do município de Manaíra/PB. Data e horário da sessão pública: 
às 13:00hs do dia 06/04/2021.Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. 
LOCAL: Prefeitura Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. 

Manaíra - PB, 22 de Março de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 019/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, ONDE DE LÊ no dia 31 de Março de 2021 as 15:00 
horas LEIA SE no dia 31 de Março de 2021 as 09:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO PAR-
CELADA DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE E PARA 
ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE COM CESSÃO DE APARELHO PARA LEITURA. A 
reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua 
Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço 
acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou através do site https://
www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/.

Mamanguape-PB, 22 de Março de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
RESULTADO JULGAMENTO DORECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO PRESENCIALNº: 010/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO 

DAS UNIDADES DE SAÚDE.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público que após análise do recurso interposto pela 

empresa: LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 
– EPP,contra o resultado do julgamento deHabilitação. DECIDE,julgar Pelo CONHECIMENTO e no 
Mérito pelo PROVIMENTO DO RECURSO.Com a decisão, a empresa está HABILITADA. Os autos 
do processo licitatório encontram-se com vista franqueada aos interessados.

Mari-PB, 22 de marçode 2021.
JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA.
CONTRATADA: COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES B2 EIRELI -ME
OBJETO: Aquisição de combustíveis para abastecimento na Cidade de Olho D´água, de forma 

parcelada, destinados abastecimento dos veículos oficias, aos locados ou à disposição, mediante 
as necessidades das secretarias.

VALOR GLOBAL R$ 657.000,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil reais) 
OLHO D´ÁGUA - PB, em 22 de Março de 2021.

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO 
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA.
CONTRATADA: ROSA MARIA LOPES DE CLADAS CIRILO-ME 
OBJETO: Aquisição de combustíveis para abastecimento na Cidade de Olho D´água, de forma 

parcelada, destinados abastecimento dos veículos oficias, aos locados ou à disposição, mediante 
as necessidades das secretarias.

VALOR GLOBAL R$ 907.800,00 (novecentos e sete mil e oitocentos reais). 
OLHO D´ÁGUA - PB, em 22 de Março de 2021.

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
-Prefeita

Prefeitura Municipal de Olho D’água 
Aviso de Resultado de Julgamento

Pregão Presencial nº 00011/2021
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento de proposta 

de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 00011/2021, com o objeto: fornecimento de café da 
manhã, almoço, jantar e lanches, destinados a todas as secretarias do município de Olho D’água-
-PB. Estando classificadas e habilitada, a empresa:DAMIÃO FERNANDES CIDELINO -MEI, com 
o valor global R$ 111.040,00 (cento e onze mil e quarenta reais). 

Olho D’água-PB, 22 de Marçode 2021
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Olho D’água
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

Pregão Presencial n.º. 00011/2021
Objeto: Fornecimento de café da manhã, almoço, jantar e lanches, destinados a todas as se-

cretarias do município de Olho D’água-PB.
Vencedora: DAMIÃO FERNANDES CIDELINO - MEI, com o valor global R$ 111.040,00 (cento 

e onze mil e quarenta reais).  
ADJUDICAÇÃO: encerrada a fase de interposição de recurso e não havendo mais questiona-

mentos, o pregoeiro adjudica o objeto da empresa supra mencionada.  
Olho D’água-PB, 22 de Março de 2021

JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS
pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial N.º. 00011/2021
Objeto: Fornecimento de café da manhã, almoço, jantar e lanches, destinados a todas as se-

cretarias do município de Olho D’água-PB
Vencedora: DAMIÃO FERNANDES CIDELINO - MEI, com o valor global R$ 111.040,00 (cento 

e onze mil e quarenta reais).   
Resolve: Adjudicar e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 10.520/2002. 

Estando convocada para assinar termo contratual.  
Olho D’água-PB, 22 de Março de 2021

Joana Sabino de Almeida Carvalho
Prefeita 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS 

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 08:30 hs do dia 02 de Abril 
de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00010/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO E/OU PESSOA FÍSICA PARA EXECU-
TAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES COM LOGOMARCA, VISANDO ATENDER 
DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS. Justificativa: Razões de interesse 
público.. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço 
- Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB. Telefone: (83) 33841247. E-mail: 
licitapocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 22 de Março de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial
 

  ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00011/2021, para o dia 06 de 
Abril de 2021 às 10:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Cônego João Coutinho, 
S/N - Centro - Pocinhos - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitapocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 22 de Março de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 12:00 horas do dia 06 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de caminhão 
compactador de lixo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitapocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 19 de Março de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada 
Pública de Serviço objetivando: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA COSTURA AUTÔ-
NOMOS (PESSOA FÍSICA) E EMPRESAS (PESSOA JURÍDICA) PARA EXECUTAR SERVIÇOS 
DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a 
documentação e respectiva propositura até as 08:30 horas do dia 09 de Abril de 2021, na sala da 
referida comissão, sediada na Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB. Neste 
mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33841247. E-mail: 
licitapocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 19 de Março de 2021
IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
mochilas e estojos escolares. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitapocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 19 de Março de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB
EXTRATO DE DECISÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CNPJ de nº09.148.727/0001-95
CONTRATADO:AZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ de nº 39.451.717/0001-95
DECISÃO:Fica IMPEDIDA a empresa AZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI de licitar e contratar 

com este município de Piancó – PB pelo prazo de 03 (três) anos e 9 (nove) meses, nos termos do 
Art. 7º da Lei 10.520 (Lei do Pregão). O prazo de 05 (cinco) dias será concedido a empresa para 
apresentação de recurso a contar da data da publicação dessa decisão.

Piancó-PB, 22 de março de 2021. 
Joao Serafim Lemos

Setor de Gestão de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB
EXTRATO DE DECISÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CNPJ de nº09.148.727/0001-95
CONTRATADO:CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ de nº 20.721.561/0001-97
DECISÃO:Fica IMPEDIDA a empresa CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA 

DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDAde licitar e contratar com este município de Piancó – PB 
pelo prazo de 03 (três) anos e 9 (nove) meses, nos termos do Art. 7º da Lei 10.520 (Lei do Pregão). 
O prazo de 05 (cinco) dias será concedido a empresa para apresentação de recurso a contar da 
data da publicação dessa decisão.

Piancó-PB, 22 de março de 2021. 
Joao Serafim Lemos

Setor de Gestão de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB
EXTRATO DE DECISÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CNPJ de nº09.148.727/0001-95
CONTRATADO:ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME CNPJ de nº 07.045.994/0001-01
DECISÃO:Fica IMPEDIDA a empresa ROSILENE TONATTO SPAZZINI - MEde licitar e contratar 

com este município de Piancó – PB pelo prazo de 03 (três) anos e 9 (nove) meses, nos termos do 
Art. 7º da Lei 10.520 (Lei do Pregão). O prazo de 05 (cinco) dias será concedido a empresa para 
apresentação de recurso a contar da data da publicação dessa decisão.

Piancó-PB, 22 de março de 2021. 
Joao Serafim Lemos

Setor de Gestão de Contratos

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Convocação para assinar contrato  

Pregão Eletrônico nº 0003/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E 

TURISMO LTDA – CNPJ nº 02.212.119/0001-53, classificada em terceiro lugar nos itens 01, 02 e 03  
do Pregão Eletrônico nº 00003/2021, cujo objeto é: Contratação de empresa e/ou pessoa física para 
prestar serviços de locação de veículos destinados a Secretária de Infra Estrutura e Meio Ambiente 
e Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentável e Agronegócio do Município de Piancó-PB. A 
convocada deverá comparecer no prazo máximo de até 5 (cinco) dias para assinar termo contratual. 
A não aceitação ou omissão acarretará a perda do diretor e na manutenção do licitante subsequente.    

Piancó-PB, 22 de março de 2021.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Convocação para assinar contrato  

Pregão Eletrônico nº 0003/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa MARIA LIANI LEONARDO nº 

17.690.649/0001-84, classificada em terceiro lugar no item 04  do Pregão Eletrônico nº 00003/2021, 
cujo objeto é: Contratação de empresa e/ou pessoa física para prestar serviços de locação de veículos 
destinados a Secretária de Infra Estrutura e Meio Ambiente e Secretaria de Desenvolvimento Rural, 
Sustentável e Agronegócio do Município de Piancó-PB. A convocada deverá comparecer no prazo 
máximo de até 5 (cinco) dias para assinar termo contratual. A não aceitação ou omissão acarretará 
a perda do diretor e na manutenção do licitante subsequente.    

Piancó-PB, 22 de março de 2021.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00028/2021, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa SERVIÇOS MÉDICOS DR ROSIVAN 
LTDA – EPP - CNPJ nº 40.972.693/0001-07, com o Valor Mensal Estipulado de R$ 34.999,68 (trinta e 
quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos)e o Valor Global Estipulado 
de R$ 314.997,12 (trezentos e quatorze mil, novecentos e noventa e sete reais e doze centavos), 
com o objeto a Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com aten-
dimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/UPA, 
atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2021.

Piancó – PB, em 22 de março de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00028/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:SERVIÇOS MÉDICOS DR ROSIVAN LTDA–EPP - CNPJ nº 40.972.693/0001-07.
OBJETIVO:Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com aten-

dimento a nível ambulatorial em consultas, PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/UPA, 
atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2021.

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 34.999,68 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa e nove 
reais e sessenta e oito centavos).

VALOR GLOBALESTIPULADO: R$ 314.997,12 (trezentos e quatorze mil, novecentos e noventa 
e sete reais e doze centavos).

Piancó – PB, em 22 de março de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico N.º. 00013/2021
Objeto: Locação de veículos tipo ônibus destinados ao transporte de estudantes do ensino 

superior e técnicos do município de Piancó-PB.
Vencedoras: MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES MENDES LEITE -ME – CNPJ: 33.419.269/0001-

66, com o valor global R$ 87.986,80 (oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta 
centavos). TRANSBRAZ LTDA – CNPJ: 03.456.707/0002-86, com o valor global R$ 337.681,30 
(trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta centavos).

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 22 de Março de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico N.º. 00016/2021
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente destinados a 

todas as secretarias da Prefeitura de Piancó-PB. 
Vencedoras: PAPELARIA ROCHA LTDA – CNPJ: 00.412.020/0001-70, com o valor global R$ 

32.589,90 (trinta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa centavos). TECMIX TEC-
NOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI – EPP – CNPJ: 05.301.712/0001-64, com o valor 
global R$ 693.140,30 (seiscentos e noventa e três mil, cento e quarenta reais e trinta centavos).

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 22 de Março de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO
DISPENSA N°00024/2021

LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
LOCADOR:SANDRA EMIDIO RAMALHO – CPF: 082.727.214-65
OBJETIVO:Locação de imóvel localizado a rua Nicolau Loureiro, n° 50, Bairro: Centro, CEP: 

58.765-000, nesta cidade de Piancó-PB, destinado ao funcionamento do DEMUTRAN (Departamento 
Municipal de Trânsito) do município de Piancó-PB.

VALOR MENSAL:R$ 700,00 (setecentos reais).
VALOR GLOBAL: R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

Piancó-PB, em 22 de março de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISODE RATIFICAÇÃO

Ratifico, a Dispensa nº 00024/2021, em favor de SANDRA EMIDIO RAMALHO – CPF: 
082.727.214-65, tendo como objetoLocação de imóvel localizado a rua Nicolau Loureiro, n° 50, 
Bairro: Centro, CEP: 58.765-000, nesta cidade de Piancó-PB, destinado ao funcionamento do 
DEMUTRAN (Departamento Municipal de Trânsito) do município de Piancó-PB, com Valor Mensal 
deR$700,00 (setecentos reais) e com o Valor Global de R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais), em 
consequência fica a (o) mesma (o) convocada (o) a assinar o termo contratual, conforme art. 64, 
caput, da lei nº 8.666/93, sob as penalidades legais. 

Piancó-PB, em22 demarço de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Convocação para assinar contrato  

Pregão Eletrônico nº 0009/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa IRMAOS MIGUEL LTDA - ME – CNPJ nº 

02.261.838/0001-64, classificada e habilitada em colocação subsequente nos itens 01, 02, 03, 04, 
05, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 33, 36, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 
59, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 107, 108, 109, 
110, 111, 113, 114, 115, 122, 123, 125, 126, 132, 142, 148, 153, 155, 156, 158, 161, 162, 163, 164, 
166, 167, 169, 174, 178, 181, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 197, 198, 208, 211, 212, 214, 
216, 217, 221, 222, 232, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 247, 251, 252, 253, 254, 258, 259, 
261, 263, 265, 271, 285, 286, 292, 296, 297, 313, 314, 327  do Pregão Eletrônico nº 00009/2021, 
cujo objeto é: Contratação de empresa especializada para Fornecimento de material de construção 
para atender pequenas reformas, ampliação, manutenção e conservação dos prédios públicos 
do Município de Piancó-PB. A convocada deverá comparecer no prazo máximo de até 5 (cinco) 
dias para assinar termo contratual. A não aceitação ou omissão acarretará a perda do diretor e na 
manutenção do licitante subsequente.    

Piancó-PB, 22 de março de 2021.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Convocação para assinar contrato  

Pregão Eletrônico nº 0009/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa S D de A FERREIRA CIA DISTRIBUIDORA 

LTDA - ME – CNPJ nº 26.889.181/0001-42, classificada e habilitada em colocação subsequente 
nos itens 58, 105, 106, 121, 131, 139, 140, 141, 144, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 157, 159, 160, 
182, 200, 209, 210, 229, 230, 233, 241, 254, 245, 246, 248, 249, 250, 276, 278, 318, 319, 325, 326 
do Pregão Eletrônico nº 00009/2021, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada para 
Fornecimento de material de construção para atender pequenas reformas, ampliação, manutenção 
e conservação dos prédios públicos do Município de Piancó-PB. A convocada deverá comparecer 
no prazo máximo de até 5 (cinco) dias para assinar termo contratual. A não aceitação ou omissão 
acarretará a perda do diretor e na manutenção do licitante subsequente.    

Piancó-PB, 22 de março de 2021.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Convocação para assinar contrato  

Pregão Eletrônico nº 0009/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES 

– CNPJ nº 02.918.631/0001-10, classificada e habilitada em colocação subsequente no item 16 
do Pregão Eletrônico nº 00009/2021, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada para 
Fornecimento de material de construção para atender pequenas reformas, ampliação, manutenção 
e conservação dos prédios públicos do Município de Piancó-PB. A convocada deverá comparecer 
no prazo máximo de até 5 (cinco) dias para assinar termo contratual. A não aceitação ou omissão 
acarretará a perda do diretor e na manutenção do licitante subsequente.    

Piancó-PB, 22 de março de 2021.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 015/2021.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS DO TIPO GLP ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COMO CAPACI-
DADE P/13 KG DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS ESCOLAR, POSTOS DE SAÚDE 
E DEMAIS ATIVIDADES E PROGRAMAS MUNICIPAIS, COM O FORNECIMENTO DO BOTIJÃO 
EM REGIME DE COMODATO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, torna público que a reunião para análise das 
propostas, lances e habilitação do Pregão nº 015/2021 que aconteceria no dia 01 de Abril de 2021 
as 09h00min horas ocorrerá no dia 06 de Abril de 2021 as 09h00min. A alteração se faz necessário 
em virtude do fechamento do prédio da prefeitura. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro 
Régis – Pb. O edital será disponibilizado através do link https://www.pedrorégis.pb.gov.br/licitacoes/ 
ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente de 
08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 22 de Março de 2021.
Polyana Farias da Silva

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 016/2021.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
PEDRO RÉGIS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, torna público que a reunião para análise das 
propostas, lances e habilitação do Pregão nº 016/2021 que aconteceria no dia 01 de Abril de 2021 
as 10h00min horas ocorrerá no dia 06 de Abril de 2021 as 10h00min. A alteração se faz necessário 
em virtude do fechamento do prédio da prefeitura. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro 
Régis – Pb. O edital será disponibilizado através do link https://www.pedrorégis.pb.gov.br/licitacoes/ 
ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente de 
08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 22 de Março de 2021.
Polyana Farias da Silva

Pregoeira Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor PREÇO, no dia 08 de Abril de 2021 as 09:00 horas, tendo como 
objetivo: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A 
POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS. A reunião ocorrerá na sala da CPL 
no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, 
Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponível através do link https://www.pedroregis.pb.gov.
br/licitacoes/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de 
expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 22 de Março de 2021.
Polyana Farias da Silva

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE RETIFICAÇÃO

No Aviso de Licitação Tomada de Preços nº 001/2021, publicado na página 47, do Diário Ofi-
cial do Estado e na página 30, do Jornal A União, ambos do dia 20/03/2021. Onde se lê “[...] às 
13h30min do dia 06 de Abril de 2021 [...]” Leia-se “[...] às 09h00min do dia 08 de Abril de 2021 [...]”.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

A Pregoeira Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00003/2021, 
onde se lê: “02 de Abril de 2021”; leia-se: “05 de Abril de 2021”. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, na Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB. Telefone: 
(083) 3390–1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Prata - PB, 22 de Março de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

 AVISO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021

A Pregoeira Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00004/2021, 
onde se lê: “02 de Abril de 2021”; leia-se: “05 de Abril de 2021”. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, na Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB. Telefone: 
(083) 3390–1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Prata - PB, 22 de Março de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para execução dos serviços de Consultoria e Preparação de Documentos e Serviços Técnicos Es-
pecializados de Apoio Administrativo para a gestão da política municipal de assistência social, com 
disponibilização de pessoal contratado pela empresa para atuar diretamente nos serviços. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. 
E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pilõezinhos - PB, 22 de Março de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 11:00 horas do dia 05 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos diversos, para 
melhor atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joao-
filho_85@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pilõezinhos - PB, 22 de Março de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na R 
Senador Cabral, 397 - Centro - Riachao do Bacamarte - PB, às 08:00 horas do dia 05 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Materiais de Higiene e 
Limpeza destinados a atender as demandas operacionais das diversas Secretarias deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; 
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com. Edital: www.tce.
pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Riachao do Bacamarte - PB, 15 de Março de 2021
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na R 
Senador Cabral, 397 - Centro - Riachao do Bacamarte - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Material Hidráulico, mediante 
solicitação e entrega parcelada, em atendimento as demandas operacionais deste município Aquisi-
ção de Material Hidráulico, mediante solicitação e entrega parcelada, em atendimento as demandas 
operacionais deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Riachao do Bacamarte - PB, 12 de Março de 2021
WILSON LOURENÇO DE BRITO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021

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 06 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS 
E SERVIÇOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto 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, 22 de Março de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00020/2021

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021
PROCESSO Nº. 00012/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA- PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67. 
CONTRATADA: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO, CNPJ nº 11.338.538/0001-27.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado e diário de frutas, verduras, 

frios e carnes “in natura” para atender as Escolas Municipais, Programas Sociais, Creche, Manu-
tenção de serviços e fortalecimento de vínculos, Unidades Mista de Saúde e demais Programas e 
Secretarias deste município de Santa Luzia-PB.

VALOR GLOBAL: R$ 485.751,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e 
um reais), vencendo nos seguintes item(ns): 07, 08, 10, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 30, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 05/03/2021 a 31/12/2021.
DATA DO CONTRATO: 05 de março de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 
conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Presencial Nº 00005/2021, que objetiva 
aquisição parcelada de material de construção para atender as necessidades das Secretarias 
mantidas pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB no exercício 2021. Licitantes declarados 
vencedores e respectivos valores totais das contratações: - FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA 
MATERIAL DE CONSTRUCAO, CNPJ: 14.289.959/0001-01. Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 11 - 
15 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 48 - 49 - 52 - 53 - 56 
- 59 - 61 - 63 - 65 - 67 - 69 - 71 - 76 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 91 - 95 - 97 - 99 - 100 - 109 - 111 
- 115 - 117 - 119 - 124 - 126 - 127 - 129 - 131 - 132 - 136 - 139 - 141 - 143 - 144 - 146 - 148 - 150 
- 153 - 155 - 157 - 159 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 183 - 184 - 186 - 187 - 191 - 192 - 195 
- 198 - 201 - 206 - 208 - 211 - 212 - 226 - 229 - 231 - 234 - 236 - 237 - 241 - 242 - 245 - 252 - 256 
- 257 - 263 - 264 - 265 - 268 - 269 - 271 - 272 - 274 - 278 - 279 - 282 - 283 - 285 - 287 - 289 - 292 
- 293 - 296 - 298 - 301 - 303 - 305 - 307 - 310 - 313 - 314 - 319 - 322 - 324 - 326 - 328 - 331 - 333 
- 335 - 337 - 338 - 342 - 343 - 345 - 348 - 350 - 353 - 355 - 357 - 358 - 359 - 360 - 365 - 368 - 369 
- 375 - 377 - 378 - 380 - 381 - 384 - 386 - 388 - 391 - 392 - 394 - 395 - 402 - 403 - 404 - 406 - 410 
- 413 - 417 - 418 - 419 - 423 - 424 - 426 - 428 - 430 - 432 - 434 - 436 - 437 - 439 - 441 - 443. Valor: 
R$ 722.757,55. - JOSE CIRILO DA SILVA JUNIOR – EIRELI, CNPJ: 24.500.894/0001-47. Item(s): 
107. Valor: R$ 192.000,00. - RONALDO DANTAS COSTA, CNPJ: 03.091.852/0001-20. Item(s): 
5 - 7 - 9 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 23 - 27 - 28 - 31 - 33 - 34 - 38 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 50 
- 51 - 54 - 55 - 57 - 58 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 - 70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 77 - 79 - 81 - 83 - 85 - 87 - 
89 - 90 - 92 - 93 - 94 - 96 - 98 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 108 - 110 - 112 - 113 - 114 - 116 
- 118 - 120 - 121 - 122 - 123 - 125 - 128 - 130 - 133 - 134 - 135 - 137 - 138 - 140 - 142 - 145 - 147 
- 149 - 151 - 152 - 154 - 156 - 158 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 
- 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 185 - 188 - 190 - 193 - 194 - 196 - 197 - 199 - 200 - 202 - 203 
- 204 - 205 - 207 - 209 - 210 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 
- 225 - 227 - 228 - 230 - 232 - 233 - 235 - 238 - 239 - 240 - 243 - 244 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 
- 251 - 253 - 254 - 255 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 266 - 267 - 270 - 273 - 275 - 276 - 277 - 280 
- 281 - 284 - 286 - 288 - 290 - 291 - 294 - 295 - 297 - 299 - 300 - 302 - 304 - 306 - 308 - 309 - 311 
- 312 - 315 - 316 - 317 - 318 - 320 - 321 - 323 - 325 - 327 - 329 - 330 - 332 - 334 - 336 - 339 - 340 
- 341 - 344 - 346 - 347 - 349 - 351 - 352 - 354 - 356 - 361 - 362 - 363 - 364 - 366 - 367 - 370 - 371 
- 372 - 373 - 374 - 376 - 379 - 382 - 383 - 385 - 387 - 389 - 390 - 393 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 
- 401 - 405 - 407 - 408 - 409 - 411 - 412 - 414 - 415 - 416 - 420 - 421 - 422 - 425 - 427 - 429 - 431 
- 433 - 435 - 438 - 440 - 442. Valor: R$ 488.446,00.

Santa Luzia - PB, 15 de Março de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021 
 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 011/2021, de 04/01/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto 
Municipal nº 04, de 02 de Janeiro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas, RESOLVE: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade 
Pregão Presencial nº 00005/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de material de construção para 
atender as necessidades das Secretarias mantidas pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB 
no exercício 2021; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: - FLAVIO 
DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO, CNPJ: 14.289.959/0001-01. Item(s): 
1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 11 - 15 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 37 - 39 - 40 
- 43 - 48 - 49 - 52 - 53 - 56 - 59 - 61 - 63 - 65 - 67 - 69 - 71 - 76 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 91 - 
95 - 97 - 99 - 100 - 109 - 111 - 115 - 117 - 119 - 124 - 126 - 127 - 129 - 131 - 132 - 136 - 139 - 141 
- 143 - 144 - 146 - 148 - 150 - 153 - 155 - 157 - 159 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 183 - 184 
- 186 - 187 - 191 - 192 - 195 - 198 - 201 - 206 - 208 - 211 - 212 - 226 - 229 - 231 - 234 - 236 - 237 
- 241 - 242 - 245 - 252 - 256 - 257 - 263 - 264 - 265 - 268 - 269 - 271 - 272 - 274 - 278 - 279 - 282 
- 283 - 285 - 287 - 289 - 292 - 293 - 296 - 298 - 301 - 303 - 305 - 307 - 310 - 313 - 314 - 319 - 322 
- 324 - 326 - 328 - 331 - 333 - 335 - 337 - 338 - 342 - 343 - 345 - 348 - 350 - 353 - 355 - 357 - 358 
- 359 - 360 - 365 - 368 - 369 - 375 - 377 - 378 - 380 - 381 - 384 - 386 - 388 - 391 - 392 - 394 - 395 
- 402 - 403 - 404 - 406 - 410 - 413 - 417 - 418 - 419 - 423 - 424 - 426 - 428 - 430 - 432 - 434 - 436 
- 437 - 439 - 441 - 443. Valor: R$ 722.757,55. - JOSE CIRILO DA SILVA JUNIOR – EIRELI, CNPJ: 
24.500.894/0001-47. Item(s): 107. Valor: R$ 192.000,00. - RONALDO DANTAS COSTA, CNPJ: 
03.091.852/0001-20. Item(s): 5 - 7 - 9 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 23 - 27 - 28 - 31 - 33 - 34 - 38 - 
41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 50 - 51 - 54 - 55 - 57 - 58 - 60 - 62 - 64 - 66 - 68 - 70 - 72 - 73 - 74 - 75 
- 77 - 79 - 81 - 83 - 85 - 87 - 89 - 90 - 92 - 93 - 94 - 96 - 98 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 108 
- 110 - 112 - 113 - 114 - 116 - 118 - 120 - 121 - 122 - 123 - 125 - 128 - 130 - 133 - 134 - 135 - 137 
- 138 - 140 - 142 - 145 - 147 - 149 - 151 - 152 - 154 - 156 - 158 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 171 
- 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 185 - 188 - 190 - 193 - 194 - 196 
- 197 - 199 - 200 - 202 - 203 - 204 - 205 - 207 - 209 - 210 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 
- 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 227 - 228 - 230 - 232 - 233 - 235 - 238 - 239 - 240 - 243 - 244 
- 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 253 - 254 - 255 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 266 - 267 - 270 
- 273 - 275 - 276 - 277 - 280 - 281 - 284 - 286 - 288 - 290 - 291 - 294 - 295 - 297 - 299 - 300 - 302 
- 304 - 306 - 308 - 309 - 311 - 312 - 315 - 316 - 317 - 318 - 320 - 321 - 323 - 325 - 327 - 329 - 330 
- 332 - 334 - 336 - 339 - 340 - 341 - 344 - 346 - 347 - 349 - 351 - 352 - 354 - 356 - 361 - 362 - 363 
- 364 - 366 - 367 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 376 - 379 - 382 - 383 - 385 - 387 - 389 - 390 - 393 
- 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 405 - 407 - 408 - 409 - 411 - 412 - 414 - 415 - 416 - 420 - 421 
- 422 - 425 - 427 - 429 - 431 - 433 - 435 - 438 - 440 - 442. Valor: R$ 488.446,00. 

Santa Luzia - PB, 16 de Março de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presen-
cial nº 00005/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de material de construção para atender as 
necessidades das Secretarias mantidas pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB no exercício 
2021; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponentes vencedores: - FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO, 
CNPJ: 14.289.959/0001-01. Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 11 - 15 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 
- 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 48 - 49 - 52 - 53 - 56 - 59 - 61 - 63 - 65 - 67 - 69 - 71 - 76 - 
78 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 91 - 95 - 97 - 99 - 100 - 109 - 111 - 115 - 117 - 119 - 124 - 126 - 127 - 129 
- 131 - 132 - 136 - 139 - 141 - 143 - 144 - 146 - 148 - 150 - 153 - 155 - 157 - 159 - 165 - 166 - 167 
- 168 - 169 - 170 - 183 - 184 - 186 - 187 - 191 - 192 - 195 - 198 - 201 - 206 - 208 - 211 - 212 - 226 
- 229 - 231 - 234 - 236 - 237 - 241 - 242 - 245 - 252 - 256 - 257 - 263 - 264 - 265 - 268 - 269 - 271 
- 272 - 274 - 278 - 279 - 282 - 283 - 285 - 287 - 289 - 292 - 293 - 296 - 298 - 301 - 303 - 305 - 307 
- 310 - 313 - 314 - 319 - 322 - 324 - 326 - 328 - 331 - 333 - 335 - 337 - 338 - 342 - 343 - 345 - 348 
- 350 - 353 - 355 - 357 - 358 - 359 - 360 - 365 - 368 - 369 - 375 - 377 - 378 - 380 - 381 - 384 - 386 
- 388 - 391 - 392 - 394 - 395 - 402 - 403 - 404 - 406 - 410 - 413 - 417 - 418 - 419 - 423 - 424 - 426 - 
428 - 430 - 432 - 434 - 436 - 437 - 439 - 441 - 443. Valor: R$ 722.757,55. - JOSE CIRILO DA SILVA 
JUNIOR – EIRELI, CNPJ: 24.500.894/0001-47. Item(s): 107. Valor: R$ 192.000,00. - RONALDO 
DANTAS COSTA, CNPJ: 03.091.852/0001-20. Item(s): 5 - 7 - 9 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 23 - 
27 - 28 - 31 - 33 - 34 - 38 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 50 - 51 - 54 - 55 - 57 - 58 - 60 - 62 - 64 - 66 
- 68 - 70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 77 - 79 - 81 - 83 - 85 - 87 - 89 - 90 - 92 - 93 - 94 - 96 - 98 - 101 - 102 
- 103 - 104 - 105 - 106 - 108 - 110 - 112 - 113 - 114 - 116 - 118 - 120 - 121 - 122 - 123 - 125 - 128 
- 130 - 133 - 134 - 135 - 137 - 138 - 140 - 142 - 145 - 147 - 149 - 151 - 152 - 154 - 156 - 158 - 160 
- 161 - 162 - 163 - 164 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 185 
- 188 - 190 - 193 - 194 - 196 - 197 - 199 - 200 - 202 - 203 - 204 - 205 - 207 - 209 - 210 - 213 - 214 
- 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 227 - 228 - 230 - 232 - 233 - 235 
- 238 - 239 - 240 - 243 - 244 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 253 - 254 - 255 - 258 - 259 - 260 
- 261 - 262 - 266 - 267 - 270 - 273 - 275 - 276 - 277 - 280 - 281 - 284 - 286 - 288 - 290 - 291 - 294 
- 295 - 297 - 299 - 300 - 302 - 304 - 306 - 308 - 309 - 311 - 312 - 315 - 316 - 317 - 318 - 320 - 321 
- 323 - 325 - 327 - 329 - 330 - 332 - 334 - 336 - 339 - 340 - 341 - 344 - 346 - 347 - 349 - 351 - 352 
- 354 - 356 - 361 - 362 - 363 - 364 - 366 - 367 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 376 - 379 - 382 - 383 
- 385 - 387 - 389 - 390 - 393 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 405 - 407 - 408 - 409 - 411 - 412 
- 414 - 415 - 416 - 420 - 421 - 422 - 425 - 427 - 429 - 431 - 433 - 435 - 438 - 440 - 442. Valor: R$ 
488.446,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 17 de Março de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00021/2021

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021
PROCESSO Nº. 00012/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA- PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67. 
CONTRATADA: DAVID SOUZA SILVA - ME, CNPJ n° 40.098.754/0001-40, vencendo nos 

seguintes item(ns): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 
32, 33, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado e diário de frutas, verduras, frios 
e carnes “in natura” para atender as Escolas Municipais, Programas Sociais, Creche, Manutenção de 
serviços e fortalecimento de vínculos, Unidades Mista de Saúde e demais Programas e Secretarias 
deste município de Santa Luzia-PB.

VALOR GLOBAL: R$ 51.100,40 (cinquenta e um mil, cem reais e quarenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 05/03/2021 a 31/12/2021.
DATA DO CONTRATO: 05 de março de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

OBJETO: Contratação de empresa para executar serviços de oficina, parte elétrica, alinhamento 
e balanceamento, funilaria, lanternagem, pintura, manutenção de ar condicionado, destinados à 
frota de veículos e máquinas a serviço do município de Santa Luzia/PB, conforme especificação 
no edital e seus anexos.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA REUNIÃO: 06/04/2021 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 22 de março de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

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

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: Contratação de pessoa 
física ou jurídica prestadora de serviços para moldagem e confecção de próteses dentárias para 
a população adulta e terceira idade do município de São Sebastião de Lagoa de Roça, conforme 
Programa Brasil Sorridente, PORTARIA N° 2.485, DE 14 de agosto de 2018; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: Carlos Roberto Pereira de 
Oliveira - R$ 47.940,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 15 de Março de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica prestadora de serviços para moldagem e 

confecção de próteses dentárias para a população adulta e terceira idade do município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça, conforme Programa Brasil Sorridente, PORTARIA N° 2.485, DE 14 
de agosto de 2018. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recur-
sos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02110 –0110.10.301.2007.2028 
–3390.36.00.00 –3390.39.00.00–211/212. VIGÊNCIA: até 19/03/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00017/2021 - 19.03.21 - Carlos 
Roberto Pereira De Oliveira - R$ 47.940,00.

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica prestadora de serviços para moldagem e 

confecção de próteses dentárias para a população adulta e terceira idade do município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça, conforme Programa Brasil Sorridente, PORTARIA N° 2.485, DE 14 
de agosto de 2018. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recur-
sos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02110 –0110.10.301.2007.2028 
–3390.36.00.00 –3390.39.00.00–211/212. VIGÊNCIA: até 19/03/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00017/2021 - 19.03.21 - Carlos 
Roberto Pereira De Oliveira - R$ 47.940,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: • 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. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2021. DOTAÇÃO: Recursos do Município 
de Sertãozinho: Dotações vigentes apenas para o exercício 2021. Material, Bem ou Serviço p/ 
distribuição gratuita: 02.04.08.244.2011.2.041.3.3.90.32.00.00.00.00.1001. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho 
e: CT Nº 00041/2021 - 22.03.21 - JOÃO MENEZES ALVES SIMÕES JUNIOR - R$ 104.000,00.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO 
Avisode Resultado de Análise de Catálogos Apresentados

PREGÃO PRESENCIAL N 15/2021
Objeto: 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.

Torna-se público que,
Todos os Catálogos apresentados dos Itens concorridos e vencidos demonstraram que atendem 

aos requisitos do edital: 
- CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.
CNPJ: 26.474.579/0001-18.
APROVADA
- ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.
CNPJ: 00.226.324/0001-42.
APROVADA
- MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA.
CNPJ: 18.100.267/0001-16.
APROVADA
Valor: R$ 113.502,40.
- TACIEL DA SILVA SANTOS.
CNPJ: 37.639.423/0001-66.
APROVADA
os prazos finais da FASE INTERNA e EXTERNA continuam.
Telefone: 83 991765042
Email: prefetiuradesertaozinhopb@gmail.com

SERTAOZINHO- PB, 22de março de 2021.
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de óleos 
lubrificantes, derivados e correlatos diversos, mediante requisição diária e periódica, destinados 
aos veículos, máquinas pesadas pertencentes à frota e locados à Prefeitura Municipal. Abertura 
da sessão publica: 09:00 horas do dia 12 de Abril de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer 
nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradesertaozinho-
pb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 22 de Março de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - PB
Pregão Eletrônico nº 012/2021

O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-
mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição 
de cestas básicas em kits, para distribuição gratuita aos alunos matriculados na rede municipal 
de ensino e aos usuários do Serviço de Convivência, conforme especificações no edital. Abertura 
das propostas dia 06 de abril de 2021, às 9:00 horas (horário de Brasília), através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através 
dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br. Os interessados poderão obter o texto integral do 
edital através dos endereços eletrônicos no site https://serragrande.pb.gov.br/licitacaolista.php, www.
tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande, 22 de março de 2021.
Jose Andreson Filho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrôniconº 040/2021
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, pro-

cedimento licitatório na modalidade Pregão, na formaEletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS MÉDICO-
-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, conforme condições do Edital e seus anexos. Abertura 
das propostas no dia 09 de ABRIL de 2021, às 09:00(horário de Brasília), através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através 
dos endereçoseletrônicos www.tce.pb.gov.br e www.sousa.pb.gov.br(1.Transparência, 2.Sousa 
Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).Obs: Os licitantes dobrem 
a atenção na hora de cotar os preços no sistema.

Sousa, 22 de março de 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Inês/PB, torna público que estar realizando licitação sob modali-

dade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Pneus, Câmaras e protetores para 
os veículos e máquinas de propriedade desta prefeitura, sejam locados, contratados, vinculados ou 
a disposição da atividade pública do município de Santa Inês-PB. Data e horário do recebimento das 
propostas: até às 09:45 horas do dia 06/04/2021. Data e horário do início da disputa: 10:00 horas 
do dia 06/04/2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, 
Decreto Nº 10.024/2019, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão 
ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Av. 
29 de abril, 96, Centro, Santa Inês - PB.

Santa Inês - PB, 22 de Março de 2021. 
RAIMUNDO PEREIRA S. JUNIOR 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, para 

atender aos programas de merenda escolar do Município de Santa Inês – PB.
O PREGOEIRO OFICAL DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, no uso das atribuições que lhe 

foram conferidas através da Portaria nº 41/2021/GP e da Portaria nº 43/2021/GP, e observadas as 
disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, de 
08 de Agosto de 2000, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,  R E 
S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00005/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, para 
atender aos programas de merenda escolar do Município de Santa Inês - PB; com base nos ele-
mentos constantes do processo correspondente, a: - MERCEARIA DA JANAILDA LTDA - CNPJ: 
06.128.655/0001-26 - Valor: R$ 404.130,00.

Santa Inês - PB, 19 de Março de 2021.
RAIMUNDO PEREIRA S. JUNIOR

Pregoeiro Oficial
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTA INÊS, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00005/2021, que objetiva: 
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, para atender aos 
programas de merenda escolar do Município de Santa Inês - PB; com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - MERCEARIA 
DA JANAILDA LTDA - CNPJ: 06.128.655/0001-26 - Valor: R$ 404.130,00.

Publique-se e cumpra-se.
Santa Inês - PB, 19 de Março de 2021.

 FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, para 
atender aos programas de merenda escolar do Município de Santa Inês - PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de São José de Espinharas: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.060 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO; 12 361 1001 2024 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE; 
12 365 1001 2020 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE; 12 361 1001 2022 MANU-
TENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL – PNAEF - 1001 RECURSOS 
ORDINÁRIOS - 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO; 12 365 1001 2023 MANUTENÇÃO DA 
MERENDA ESCOLAR PNAEC- CRECHE - 1001 RECURSOS ORDINÁRIOS - 3390.30 99 MATERIAL 
DE CONSUMO; 12 361 1001 2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAE-EJA - 1001 
RECURSOS ORDINÁRIOS - 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO;  ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Santa Inês e: CONTRATO Nº 10501/2021  -  MERCEARIA DA JANAILDA LTDA - R$ 
404.130,00.

Santa Inês - PB, 22 de Março de 2021.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de testes rápidos de COVID-19, para a Secretaria de Saúde deste Municí-

pio. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 0002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Solânea: 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.2008.2079 - ELEMENTO 
DE DESPESA: 339030.99 - MATERIAL DE CONSUMO. RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Solânea e: CT Nº 00068/2021 - 19.03.21 - WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO 
LTDA - R$ 33.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

Torna público que a licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS (GLP), DESTINADO A SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB,por razões de interesse público e da admi-
nistração, foi considerada fracassada.Em razão disso novo processo licitatório, nos termos do Art. 
21 da Lei 8.666/1993, brevemente será divulgado.

Santa Rita - PB, 22 de Março de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

GABINETE DO SECRETÁRIO
Santa Rita - PB, 22 de março de 2021. 

O SECRETÁRIO DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
de suas atribuições legais,

 R E S O L V E:
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00029/2020, que 

objetiva: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL ELETROELE-
TRÔNICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponentes vencedores:

- BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ: 33.330.526/0001-99
Valor R$: 283.500,00
- BARBOSA & SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 36.222.508/0001-81
Valor R$: 58.000,00
- FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI
CNPJ: 30.531.122/0001-75
Valor R$: 157.999,00
- CCK COMERCIAL LTDA
CNPJ: 22.065.938/0001-22
Valor R$: 241.835,40
- MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 31.202.451/0001-35
Valor R$: 23.199,00
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 17.417.928/0001-79
Valor R$: 1.620.000,00
- VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI
CNPJ: 35.458.953/0001-82
Valor R$: 500.687,75
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

COMUNICADO
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VI-
SANDO A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES/ADAPTAÇÕES NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB

Torna público que a empresa MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, protocolou 
recurso referente ao resultado da habilitação da licitação em epígrafe. Após análise, a Comissão 
Permanente de Licitação julgou procedente o recurso, habilitando a referida empresa para fase 
de abertura das Propostas no dia 25 de março de 2021 às 09h30min, junto com empresas tam-
bém habilitadas: FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA e SUPERIOR SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA LTDA.

Santa Rita - PB, 22 de Março de 2021.
MARIA NEUMA DIA

Presidente - CPL/PMSR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na RUA 

VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA RITA, 
PB - CEP 58300-270, às 09:00 horas do dia 08 de Abril de 2021, por meio do site www.portalcom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para AQUISIÇÃO 
DE EMBALAGENS DESCARTAVÉIS PARA SEREM USADAS NA ENTREGA DE MERENDA ESCO-
LAR DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-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 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 
de 20 de setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br 
/categoria/editais;  www.tce.pb.gov.br; www.portalcompraspublicas.com.br

Santa Rita/PB, 22 demarço de 2021.
Valquiria Silva de Araujo

Pregoeira/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, por meio do site https://
bll.org.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE–PB. Abertura da sessão publica: 08:00 horas 
do dia 12 de Abril de 2021. Início da fase de lances: 08:15 horas do dia 12 de Abril de 2021. 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; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; https://bll.org.br/. 

São João Rio do Peixe - PB, 22 de Março de 2021
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

 AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICON° 03/2021

Torna público que, através do(a)Pregoeira, a Segunda Sessão Pública realizadano dia 19/03/2018 
iniciada as10h00min. com o objetivo de: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE 
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACIMA CONFORME PROPOSTA DE AQUISI-
ÇÃO Nº 11907.806000/1200–02., foi suspensa, para/por motivo do horário, uma nova sessão será 
publicada posteriormente. Fundamento legal:Decreto 10.024 de 2019 e disciplina do art. 35 e 47, 
parágrafo único do mesmo dispositivo.

Para Maiores informações:.
Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP.
Email: prefeituradetacimapb@gmail.com

TACIMA- PB, 19de marçode 2021.
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA 

Pregoeira

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Abril de 2021, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: SERVIÇOS FUNERÁRIOS. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 113/07; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 
as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33781029/91765042 W. 
E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 

Tacima - PB, 22 de Março de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

Avisode Intimação para Apresentação de contrarazões
PREGÃO ELETRONICO N 05/2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE TACIMA POR 
MEIO DO CONVÊNIO Nº 890499/2019 JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA 
E ABASTECIMENTO.

Torna-se público que,
Os demais licitantes estão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no 

prazo de três dias ( extendido até o dia  26/03/2021), contado da data final do prazo do recorrente 
(a empresa: ALTAIR FABRO E CIA LTDA) que se encerrou no dia 22/03/2021, assegurada vista 
imediata  (disponível no site: https://bnccompras.com/)dos elementos indispensáveis à defesa dos 
seus interesses. Fundamentação: art. 44, §1º ao §3º do Decreto 10.024 de 2019 subsidiada pela 
Lei 8.666 de 1993 e suas alterações posteriores.

Telefone: 83 991765042
Email: prefetiuradetacimapb@gmail.com

TACIMA- PB, 22de março de 2021.
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeiro(a)   

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 
Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: ; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário 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; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 22 de Março de 2021
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS ACOMPANHADO DE IMPLE-
MENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AOS CORTES DE TERRA DOS PRODUTORES RURAIS 
DO MUNICIPIO DE TACIMA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO 01780445474 - R$ 278.400,00.

Tacima - PB, 22 de Março de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: locação de Digitalizadores e Impressoras Multifuncionais. FUNDAMENTO LEGAL: 

Dispensa de Licitação nº DV00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Tacima: 
02.020–SEC. FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 02020.04.122.1002.2003 
MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA. 04.0000–SEC. DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA 04000.12.361.2010.2009 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUN-
DAMENTAL – FUNDEB 40 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA 
JURÍDICA 04000.12.361.2010.2010 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Tacima e: CT Nº 00008/2021 - 17.03.21 - ALLYF DRUMMOND COSTA DO NASCI-
MENTO - R$ 15.750,00.

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DEASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A DIRETORA PRESIDENTE DA COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, Dra Gilmara Pereira Te-

móteo, asseguradono que dispõe a Lei 6.404/76 e Lei 13.303/2016, respectivamente, bem como 
disposição do Estatuto Social, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a se realizar no dia29/03/2021(segunda-feira) às 16h, 
por videoconferência, a partir da sala de reuniões da Companhia Docas do Estado da Paraíba, 
localizada na Rua Presidente João Pessoa, s/n, Centro, Cabedelo – Paraíba – CEP: 58.100-100, 
a fim de que se possa apreciar a seguinte pauta:

EM CARÁTER ORDINÁRIO: 
a) Tomada das contas da Diretoria e do Conselho de Administração, examinando, discutindo e 

votando as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2020;
b) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido do último exercício findo; e
c) Eleger os membros do Conselho Fiscal.
EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO: 
a) Análise e aprovação da atualização do Estatuto Social da Docas/PB;
Informações Gerais: 
Os acionistas, seu representante legal ou procurador, deverão comparecer na sede da Compa-

nhia Docas da Paraíba, no prazo de até 30 (trinta) minutos antes do início da reunião, munido de 
documento hábil de sua identificação, considerando o que segue:

I) Comprovante de qualidade de acionista da Companhia Docas da Paraíba e da sua posição 
acionária, expedido por instituição financeira depositária ou por agente de custódia;

II) Na hipótese de representação por procuração, a via original do instrumento de mandato 
devidamente formalizado, assinado e com reconhecimento de firma do acionista outorgante;

III) Se o acionista for pessoa jurídica, além da procuração deverão ser entregues cópias 
autenticadas do contrato/estatuto da pessoa jurídica representada, comprovante de eleição dos 
administradores e das pessoas que concederam a procuração.

Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Ordinária ora 
convocada, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia Docas da Paraíba.

Cabedelo-PB, 17/03/2021
Gilmara Pereira Temoteo

Diretora Presidente da DOCAS/PB

EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A - PBTUR
CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração da EMPRESA PARAIBANA DE 
TURISMO S/A - PBTUR, convidados a reunirem-se em sessão ordinária a ser realizada no dia 
31 de março de 2021, às 10:00 h (dez horas), na sede da PBTUR, localizada na Av. Almirante 
Tamandaré, nº 100, Bairro Tambaú, em João Pessoa, Estado da Paraíba, para deliberarem sobre 
a seguintes pautas:

1. Apreciação e aprovação das Demonstrações Financeiras e Balanço Geral do exercício findo 
de 2020;

2. Deliberar sobre a baixa da  conta de resto a pagar de 2015.
João Pessoa, 22 de março de 2021.

RUTH AVELINO CAVALCANTI
Diretora - Presidente

PBTUR HOTÉIS S/A
CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração da PBTUR HOTÉIS S/A, convi-
dados a reunirem-se em sessão ordinária a ser realizada no dia 31 de março de 2020, às 10:30 h 
(dez horas e trinta minutos), na sede da Empresa, localizada na Av. Almirante Tamandaré, nº 100, 
Bairro Tambaú, em João Pessoa, Estado da Paraíba, para deliberarem sobre a seguintes pautas:

1.Apreciação e aprovação das Demonstrações Financeiras e Balanço Geral do exercício findo 
de 2020;

2.Deliberar sobre o imobilizado da PBTUR Hoteís a fim de corrigir o balanço patrimonial.
João Pessoa, 22 de março de 2021

RUTH AVELINO CAVALCANTI
Diretora –Presidente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 32/2020

Registro CGE Nº 21-00253-4
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS  Nº 32/2020 (Conservação Rotineira :Ter-
raplenagem e Drenagem, na Malha Rodoviária Pavimentada do Estado da Paraíba, sob jurisdição 
das Residências Rodoviárias de Sumé e Patos), que após análise detalhada nas documentações, 
respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habilitada a Empresa: 
CONSTRUTORA BRTEC LTDA e inabilitada a Empresa: SUPERJET SERVIÇO DE ENGENHARIA 
EIRELI por não cumprir o exigido no edital no item 10.5.subitem 10.5.1- b., não apresentaram ates-
tado técnico operacional para: “a” Serviços de Conservação Rotineira na área de Terraplenagem e 
Drenagem e  10.5.1.c ( não comprovou possuir em seu quadro permanente, Engenheiro detentor 
de acervo para a) Serviços de Conservação Rotineira na área de Terraplenagem e Drenagem.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB presencial nas terça e quinta feira ou pelo e-mail protocolo@der.pb.gov.br

João Pessoa, 11 de março de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 33/2020

Registro CGE Nº 33/2020
Registro CGE Nº 21-00194-1

COMUNICADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da TOMADA DA PREÇOS Nº 33/2020 (Recuperação e Ampliação da 
Passagens Molhadas, localizada na travessia do Rio da Paraíba, segmento da PB-186 -Cabaceiras), 
que no decorrer do prazo recursal do julgamento de habilitação, a Empresa: L & L CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI  através do processo nº 002728/2021 impetrou tempestivamente recurso 
contra a decisão da Comissão.  Desta forma, em atendimento aos parágrafos 3º e 5º do artigo 
109 da Lei de Licitações e Contratos, os autos do processo ficará com vistas franqueadas aos 
interessados na sala desta comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação aos recursos a partir da data 
desta publicação no protocolo do DER/PB presencial nas terça e quinta feira ou pelo e-mail pro-
tocolo@der.pb.gov.br

João Pessoa, 22 de marçode 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
     

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
CNPJ(MF) No 09.123.027/0001-46

JOÃO PESSOA – PARAÍBA
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital, convidamos os Acionistas da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
DA PARAÍBA - CINEP a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação, às 
16:00 horas do dia 31de março de 2021, na sede social da empresa, sito à Rua Feliciano Cirne no 
50, Jaguaribe, João Pessoa, Estado da Paraíba. Quando serão tratados os seguintes assuntos:

 I – Apreciação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2020;

II -Eleição e Posse do Conselho Fiscal (Titulares e Suplentes) para o novo mandato;
III -Fixação dos honorários da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal,
IV - Eleição e Posse do Conselho de Administração (Titulares e Suplentes) para o triênio 2021-

2023 e outros assuntos de interesse social.
AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos Senhores Acionistas, que se encontra a disposição 

dos interessados, na sede social da empresa, no endereço supracitado, os documentos a que se 
refere o artigo 133 da Lei 6.404/76. 

João Pessoa, 22de março de 2021
RÔMULO SOARES POLARI FILHO

Vice-Presidente do Conselho de Administração

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR, convidados 

a participar da Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 31 de março de 2021, às 
14:00h (quatorze horas) em primeira convocação e às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos) em 
segunda convocação, a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, 
nº 100, Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Finan-
ceiras e Balanço Geral do exercício findo de 2020;

2- Deliberar sobre baixa de contas a pagar de 2015.
João Pessoa, 22 de março de 2021.

FÁBIO ANDRADE MEDEIROS
 Representante do Acionista Majoritário

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
PBTUR HOTÉIS S/A

CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da PBTUR HOTÉIS S/A, convidados a participar da Assembléia 

Geral Ordinária, que será realizada no dia 31 de março de 2020, às 15:00h (quinze horas) em 
primeira convocação e às 15h30 (qinze horas e trinta minutos) em segunda convocação, a ser 
realizada na sede da Empresa, localizada à Av : Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, 
Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1.Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Finan-
ceiras e Balanço Geral do exercício findo de 2020;

2.Deliberar sobre o imobilizado da PBTUR Hotéis a fim de corrigir o balanço patrimonial.
João Pessoa, 22 de março de 2021. 

FÁBIO ANDRADE MEDEIROS
Representante do Acionista Majoritário 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2020
PROCESSO Nº 19.000.005866.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLACAS DE LED – FUNESC, destinado à FUN-
DAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA - FUNESC, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 07/04/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-00360-6
João Pessoa, 22 de março de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO 
E POSSE DE DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE PROFISSIONAIS DA QUÍMICA. 

A Comissão para Constituição, Fundação, Eleição e Posse de Diretoria da Associação Paraibana 
de Profissionais da Química, CONVOCA, os Profissionais que possuam Registro no Conselho 
Regional de Química da Paraíba e, pleno gozo de seus direitos Profissionais e as demais pessoas 
interessadas, para a realização da Assembléia Geral Ordinária, no dia 29/03/2021, às 19h00 em 
primeira convocação, e às 19h30 em segunda com qualquer número de presentes, que será rea-
lizada na Rua Rui Barbosa, 706 – Bairro da Torre – CEP: 58.040-490, 000, em João Pessoa/PB, 
onde será deliberado e discutido a seguinte ordem do dia: 1 - Deliberação sobre a fundação da 
Associação Paraibana de Profissionais da Química; 2 - Aprovação do Estatuto Social da entidade; 
3 - Eleição e posse da 1ª Diretoria; 4 - Assuntos de interesse geral. 

João Pessoa/PB, 19 de março de 2021.
FÁBIO GLEDSON TARRUDT DE SOUZA - CRQ nº 19200084

Presidente da Comissão de Constituição e Fundação da Associação

SINTEPS-CG – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS 
DE PREST. DE SERVIÇOS DE CAMPINA GRANDE/PB

RUA JOÃO DE LEMOS PESSOA, Nº 95, SANDRA CAVALCANTE – TELEFONE (83)3321-3155
CAMPINA GRANDE-PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINTEPS-CG, através de sua diretoria, convoca todos os trabalhadores daempresaALERTA 
SERVIÇOS EIRELI, INSCRITA NOCNPJ: 04.427.309/0001-13, lotados na UFCG (Universidade 
Federal de Campina Grande) para discutir no dia02 de abrilDE 2021(dois de abril de dois mil e vinte 
e um) na sede da UFCG, localizada na R. Aprígio Veloso, 882 - Universitário campina Grande-PB 
com 1ª chamada ás 9h00min e a 2ª chamadaás 09h30min em primeira convocação com presença 
de todos os trabalhadores, para discutir e deliberar as seguintes pautas para fechamento de Acordo 
Coletivo de Trabalho:

1. Leitura do edital de convocação;
2. Autorizar o sindicato a negociar em nome da categoria;
3. Discutir as cláusulas que irão compor o acordo;
4. E demais assuntos do interesse da categoria.

CAMPINA GRANDE (PB), 22/03/2021
Alexandre Pereira da Silva
Presidente do SINTEPS-CG

EDITAL DE ASSEMBLRIA GERAL EXTRAORDINARIA DO SINTRAM - SINDICATO DOS TRA-
BALHADORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA, DE REFORMA ESTATUTÁRIA

O presidente e a Diretoria Executiva do SINTRAM -  sindicato dos trabalhadores municipais da pre-
feitura de Joao pessoa, conforme lhes compete no seu Estatuto, inscrita no CNPJ: 35501691/0001-91, 
convoca a assembleia Extraordinário Específica para reforma Estatutária, realizado no dia em 29 de 
março de 2021, na sede localizada a Av. Gouveia Nóbrega, n. 32 Sala A, Roger, nesta Capital, as 
8:00, horas, em primeira convocação e em segunda convocação às 9:00 horas a qualquer número 
de associado. Ponto de Pauta: 01) - Será realizada a proposta de reforma do Estatuto do Capitulo 
I ao Capitulo XXI. João Pessoa, 18 de março de 2021.    

 A PRESIDENCIA.

A EMPRESA, CONCRETIZE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 
12.231.877/0001-72, VEM POR MEIO DESTA, TORNAR PÚBLICO QUE REQUEREU DA SE-
MAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) A LICENÇA PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM 
PRÉDIO USO R6, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR FENELON PINHEIRO DA  CÂMARA, 
S/N,  ST. 28; QD. 042; LT. 0297, CRISTO REDENTOR, NESTA CAPITAL.
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ANITYA PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ 26.173.440/0001-34, com atos constitutivos no 
Cartório Velton Braga, Registrados no livro A 0025, sob o número 011240 e folha 035 em 05 de 
março de 2021. Aos dez dias de março de 2021, às dez horas, na sede da sociedade, na cidade 
de João rua Ernestina Monteiro Pordeus, 91, sala 302, bairro Manaíra, Joao Pessoa – PB, CEP: 
58038-530; PRESENÇA –titular ELINALDO DE ALBUQUERQUE VASCONCELOSrepresentando 
100% do capital social,DELIBERA por redução do capital social da empresa do valor atual de R$. 
5.178.000,00 (cinco milhões, cento e setenta e oito mil reais) para R$. 178.000,00 (cento e setenta 
e oito mil reais), considerando ser o atual valor excessivo em relação ao objeto social da empresa, 
conforme artigo 1082, II do Código Civil, com restituição ao titular do valor de R$. 5.000.000,00 
(cinco milhões de reais). João Pessoa, 22 de março de 2021. 

ELINALDO DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2205947 CPF: 096781564XX, CONTRATO: 0211175 CPF: 010402942XX, 
CONTRATO: 0211425 CPF: 151294544XX, CONTRATO: 2168397 CPF: 718824844XX, 
CONTRATO: 2110804 CPF: 044628494XX, CONTRATO: 2152539 CPF: 152145834XX, 
CONTRATO: 2135934 CPF: 070619314XX, CONTRATO: 2161793 CPF: 052494354XX, 
CONTRATO: 0213188 CPF: 282799644XX, CONTRATO: 2160655 CPF: 023897254XX, 
CONTRATO: 2134329 CPF: 070686334XX, CONTRATO: 2209063 CPF: 074288534XX, 
CONTRATO: 2100918 CPF: 121393634XX, CONTRATO: 2118323 CPF: 712000394XX, 
CONTRATO: 2120107 CPF: 703577804XX, CONTRATO: 2122548 CPF: 141936634XX, 
CONTRATO: 2216871 CPF: 009493174XX, CONTRATO: 2169307 CPF: 124274514XX, 
CONTRATO: 2191792 CPF: 110709954XX, CONTRATO: 4103659 CPF: 788473974XX, 
CONTRATO: 2108409 CPF: 217853924XX, CONTRATO: 2219059 CPF: 126818154XX, 
CONTRATO: 2162233 CPF: 070249334XX, CONTRATO: 2209577 CPF: 088973204XX, 
CONTRATO: 2157050 CPF: 121692214XX, CONTRATO: 5102658 CPF: 503793304XX, 
CONTRATO: 2109494 CPF: 104716534XX, CONTRATO: 0230895 CPF: 250634994XX, 
CONTRATO: 6100653 CPF: 386755794XX, CONTRATO: 1212452 CPF: 518593274XX, 
CONTRATO: 2133075 CPF: 910603034XX, CONTRATO: 4104417 CPF: 125387757XX, 
CONTRATO: 4103395 CPF: 689907584XX, CONTRATO: 2122960 CPF: 044222324XX, 
CONTRATO: 0241979 CPF: 072429304XX, CONTRATO: 2227373 CPF: 067578174XX, 
CONTRATO: 2114633 CPF: 135734454XX, CONTRATO: 0223507 CPF: 042703714XX, 
CONTRATO: 4200052 CPF: 044366714XX, CONTRATO: 2194582 CPF: 822243744XX, 
CONTRATO: 2195569 CPF: 135470904XX, CONTRATO: 2125576 CPF: 205911954XX, 
CONTRATO: 2178865 CPF: 084021794XX, CONTRATO: 2104778 CPF: 097516644XX, 
CONTRATO: 21102050 CPF: 069749174XX, CONTRATO: 1211088 CPF: 436983524XX, 
CONTRATO: 2226427 CPF: 138294374XX, CONTRATO: 2104424 CPF: 064864054XX, 
CONTRATO: 1203775 CPF: 109896424XX, CONTRATO: 2143325 CPF: 707240434XX, 
CONTRATO: 2190988 CPF: 733429804XX, CONTRATO: 2198310 CPF: 034003404XX, 
CONTRATO: 2140453 CPF: 104667884XX, CONTRATO: 6201693 CPF: 836741443XX, 
CONTRATO: 2163735 CPF: 076670474XX, CONTRATO: 2136015 CPF: 065276254XX, 
CONTRATO: 0242511 CPF: 086975744XX, CONTRATO: 6101991 CPF: 022374954XX, 
CONTRATO: 2198553 CPF: 053444084XX, CONTRATO: 4101699 CPF: 009459774XX, 
CONTRATO: 6100696 CPF: 697426424XX, CONTRATO: 2149038 CPF: 826804504XX, 
CONTRATO: 2115709 CPF: 450966784XX, CONTRATO: 2213609 CPF: 129399114XX, CON-
TRATO: 2199866 CPF: 049055354XX, CONTRATO: 2137838 CPF: 125625314XX, CONTRA-
TO: 2159562 CPF: 569164934XX, CONTRATO: 2118614 CPF: 061495944XX, CONTRATO: 
2193473 CPF: 056721324XX, CONTRATO: 2198160 CPF: 111972334XX, CONTRATO: 0228998 
CPF: 021418394XX, CONTRATO: 2100846 CPF: 133455494XX, CONTRATO: 4101860 
CPF: 033428074XX, CONTRATO: 2215146 CPF: 124353194XX, CONTRATO: 6104475 
CPF: 087068594XX, CONTRATO: 2119393 CPF: 103619174XX, CONTRATO: 2141464 
CPF: 060609974XX, CONTRATO: 4101811 CPF: 161528594XX, CONTRATO: 2108567 
CPF: 110196134XX, CONTRATO: 2146468 CPF: 135419674XX, CONTRATO: 2110697 CPF: 
048856564XX, CONTRATO: 2152038 CPF: 098499814XX, CONTRATO: 6106088 CPF: 
874457434XX, CONTRATO: 2186392 CPF: 046626124XX, CONTRATO: 0236712 CPF: 
160067984XX, CONTRATO: 0212798 CPF: 298986254XX, CONTRATO: 2137270 CPF: 
033425354XX, CONTRATO: 2141788 CPF: 073793818XX, CONTRATO: 2141200 CPF: 
338447554XX, CONTRATO: 2210368 CPF: 136986574XX, CONTRATO: 2207239 CPF: 
085409544XX, CONTRATO: 2215539 CPF: 206062734XX, CONTRATO: 2105517 CPF: 
051489204XX, CONTRATO: 2164695 CPF: 112003174XX, CONTRATO: 1202760 CPF: 
044946104XX, CONTRATO: 2136083 CPF: 091746964XX, CONTRATO: 2193837 CPF: 
007504904XX, CONTRATO: 2161598 CPF: 030669954XX, CONTRATO: 2161296 CPF: 
037838494XX, CONTRATO: 2157967 CPF: 821922194XX, CONTRATO: 2199472 CPF: 
084864613XX, CONTRATO: 2170984 CPF: 569129274XX, CONTRATO: 2210911 CPF: 
013183264XX, CONTRATO: 2160944 CPF: 917341694XX, CONTRATO: 2138868 CPF: 
162321864XX, CONTRATO: 6102509 CPF: 518761084XX, CONTRATO: 2172888 CPF: 
117674954XX, CONTRATO: 2144415 CPF: 035732754XX, CONTRATO: 2203947 CPF: 
132833674XX, CONTRATO: 2165738 CPF: 157237124XX, CONTRATO: 4100315 CPF: 
793850013XX, CONTRATO: 2130415 CPF: 705239163XX, CONTRATO: 4102060 CPF: 
050777384XX, CONTRATO: 2155048 CPF: 617288193XX, CONTRATO: 21100179 CPF: 
133461414XX, CONTRATO: 2153388 CPF: 709802434XX, CONTRATO: 2182722 CPF: 
091747004XX, CONTRATO: 2179442 CPF: 055926474XX, CONTRATO: 2165919 CPF: 
195680455XX, CONTRATO: 2150674 CPF: 874485054XX, CONTRATO: 2203935 CPF: 
092105204XX, CONTRATO: 2166628 CPF: 109507534XX

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2604231 CPF: 140807214XX, CONTRATO: 2602579 CPF: 709657454XX, CON-
TRATO: 2602105 CPF: 155367724XX, CONTRATO: 2607417 CPF: 171360634XX, CONTRATO: 
2609304 CPF: 024681204XX, CONTRATO: 2235440 CPF: 172221674XX, CONTRATO: 2605293 
CPF: 115814624XX, CONTRATO: 2607861 CPF: 171921344XX, CONTRATO: 2401818 CPF: 
174357044XX, CONTRATO: 2230545 CPF: 140725394XX, CONTRATO: 2229322 CPF: 
109188464XX, CONTRATO: 2603929 CPF: 298820794XX, CONTRATO: 6106158 CPF: 
064431054XX, CONTRATO: 2232353 CPF: 148708044XX, CONTRATO: 2607556 CPF: 
087294514XX, CONTRATO: 21101206 CPF: 117031364XX, CONTRATO: 2236254 CPF: 
174716494XX, CONTRATO: 2606726 CPF: 131661034XX, CONTRATO: 2609318 CPF: 
058676114XX, CONTRATO: 2607320 CPF: 093179154XX, CONTRATO: 6202520 CPF: 
082016534XX, CONTRATO: 6202562 CPF: 019866783XX, CONTRATO: 2607172 CPF: 
169297874XX, CONTRATO: 2600178 CPF: 708302924XX, CONTRATO: 2173134 CPF: 
806879895XX, CONTRATO: 6202846 CPF: 145110114XX, CONTRATO: 2604705 CPF: 
120554774XX, CONTRATO: 2606291 CPF: 083960224XX, CONTRATO: 2235489 CPF: 
085042744XX, CONTRATO: 2401515 CPF: 338584204XX, CONTRATO: 2401181 CPF: 
110667244XX, CONTRATO: 2607958 CPF: 088866684XX, CONTRATO: 21104592 CPF: 
063616134XX, CONTRATO: 21103050 CPF: 106105094XX, CONTRATO: 2604093 CPF: 
714394734XX, CONTRATO: 2236255 CPF: 068647494XX, CONTRATO: 6202595 CPF: 
204279304XX, CONTRATO: 2122652 CPF: 447090298XX, CONTRATO: 2234505 CPF: 
000827944XX, CONTRATO: 21101598 CPF: 115489984XX, CONTRATO: 6202145 CPF: 
012772984XX, CONTRATO: 2154674 CPF: 158592607XX, CONTRATO: 2610577 CPF: 
086536244XX, CONTRATO: 2609947 CPF: 157156194XX, CONTRATO: 2235650 CPF: 
691179854XX, CONTRATO: 2606935 CPF: 142719224XX, CONTRATO: 6105779 CPF: 
486531364XX, CONTRATO: 2605283 CPF: 714739124XX, CONTRATO: 2235887 CPF: 
702070504XX, CONTRATO: 6202119 CPF: 086257564XX, CONTRATO: 2401712 CPF: 
096464964XX, CONTRATO: 2235982 CPF: 095903924XX, CONTRATO: 2235524 CPF: 
173390234XX, CONTRATO: 2606638 CPF: 097303104XX, CONTRATO: 2605063 CPF: 
153308544XX, CONTRATO: 2235939 CPF: 009086524XX, CONTRATO: 6106414 CPF: 
090388534XX, CONTRATO: 2401813 CPF: 174303414XX, CONTRATO: 6202564 CPF: 
101733474XX, CONTRATO: 6105837 CPF: 026940574XX, CONTRATO: 2234660 CPF: 
172703444XX, CONTRATO: 2701194 CPF: 096464954XX, CONTRATO: 6202499 CPF: 
423920554XX, CONTRATO: 2607017 CPF: 716956694XX, CONTRATO: 2235992 CPF: 
163391674XX, CONTRATO: 2604592 CPF: 145728644XX, CONTRATO: 6201707 CPF: 
022627094XX, CONTRATO: 2608762 CPF: 068383894XX, CONTRATO: 2235922 CPF: 
054707914XX, CONTRATO: 6104309 CPF: 738002604XX, CONTRATO: 2601646 CPF: 
073263154XX, CONTRATO: 2606451 CPF: 144948064XX, CONTRATO: 2701768 CPF: 
140915604XX, CONTRATO: 2610527 CPF: 498841404XX, CONTRATO: 2700295 CPF: 
136696924XX, CONTRATO: 2608231 CPF: 172144774XX, CONTRATO: 2235577 CPF: 
703556114XX, CONTRATO: 2606709 CPF: 712732994XX, CONTRATO: 2600151 CPF: 
155039144XX, CONTRATO: 2500109 CPF: 518747094XX, CONTRATO: 2603661 CPF: 
027695864XX, CONTRATO: 2235935 CPF: 095180604XX, CONTRATO: 2235342 CPF: 
095448244XX, CONTRATO: 2610215 CPF: 380547794XX, CONTRATO: 2604196 CPF: 
089481124XX, CONTRATO: 2610622 CPF: 714465694XX, CONTRATO: 2701423 CPF: 
365061094XX, CONTRATO: 2188812 CPF: 053827964XX, CONTRATO: 2172498 CPF: 
130996374XX, CONTRATO: 2235920 CPF: 101251064XX, CONTRATO: 2701597 CPF: 
057007681XX, CONTRATO: 2177968 CPF: 055273784XX, CONTRATO: 6202578 CPF: 
098646524XX, CONTRATO: 2607157 CPF: 714392674XX, CONTRATO: 2232349 CPF: 
128561714XX, CONTRATO: 2401562 CPF: 159452914XX, CONTRATO: 2401293 CPF: 
050750624XX, CONTRATO: 2601842 CPF: 717566954XX, CONTRATO: 2401528 CPF: 
123516844XX, CONTRATO: 2605191 CPF: 218175884XX, CONTRATO: 2400097 CPF: 
138972944XX, CONTRATO: 2610234 CPF: 102145314XX, CONTRATO: 6105486 CPF: 
020484214XX, CONTRATO: 21104368 CPF: 060536854XX, CONTRATO: 2604241 CPF: 
152735674XX, CONTRATO: 2608854 CPF: 709841014XX, CONTRATO: 2607656 CPF: 
119406614XX, CONTRATO: 2152460 CPF: 054051134XX, CONTRATO: 2234740 CPF: 
703542744XX, CONTRATO: 1101274 CPF: 237650974XX, CONTRATO: 2234722 CPF: 
162204434XX, CONTRATO: 2609294 CPF: 134434054XX, CONTRATO: 2602448 CPF: 
918290974XX, CONTRATO: 2229143 CPF: 139554714XX, CONTRATO: 2701140 CPF: 
113233154XX, CONTRATO: 2606428 CPF: 168755444XX, CONTRATO: 2229453 CPF: 
131643464XX, CONTRATO: 2607701 CPF: 120797244XX, CONTRATO: 2608710 CPF: 
702944054XX, CONTRATO: 2609280 CPF: 085636534XX, CONTRATO: 6105275 CPF: 

019574994XX, CONTRATO: 2608872 CPF: 148367054XX, CONTRATO: 2604013 CPF: 
165989794XX, CONTRATO: 2607333 CPF: 171630104XX, CONTRATO: 2600454 CPF: 
251672944XX, CONTRATO: 6202093 CPF: 874226894XX, CONTRATO: 2610638 CPF: 
056147224XX, CONTRATO: 2701366 CPF: 129396724XX, CONTRATO: 6106254 CPF: 
098785024XX, CONTRATO: 2401729 CPF: 704115034XX, CONTRATO: 2232790 CPF: 
507007151XX, CONTRATO: 2234639 CPF: 000236034XX, CONTRATO: 2169462 CPF: 
753347204XX, CONTRATO: 2607563 CPF: 092338354XX, CONTRATO: 2601526 CPF: 
701498664XX, CONTRATO: 2701347 CPF: 907946214XX, CONTRATO: 2236081 CPF: 
709215294XX, CONTRATO: 2232473 CPF: 003371704XX, CONTRATO: 2235525 CPF: 
173576534XX, CONTRATO: 2120377 CPF: 075406614XX, CONTRATO: 2400430 CPF: 
072084724XX, CONTRATO: 2235216 CPF: 159011154XX, CONTRATO: 2226331 CPF: 
102641374XX, CONTRATO: 2500212 CPF: 099115504XX, CONTRATO: 2234348 CPF: 
135202624XX, CONTRATO: 2233880 CPF: 102535624XX, CONTRATO: 2401850 CPF: 
108663364XX, CONTRATO: 2600346 CPF: 158040074XX, CONTRATO: 2231664 CPF: 
130144334XX, CONTRATO: 2230383 CPF: 143622484XX, CONTRATO: 2128498 CPF: 
007446334XX, CONTRATO: 2608933 CPF: 097168114XX, CONTRATO: 2610274 CPF: 
061393794XX, CONTRATO: 2609453 CPF: 116625314XX, CONTRATO: 2601648 CPF: 
712842134XX, CONTRATO: 2606238 CPF: 170165724XX, CONTRATO: 2608931 CPF: 
172479514XX, CONTRATO: 2605210 CPF: 139041204XX, CONTRATO: 2700713 CPF: 
705041254XX, CONTRATO: 2236196 CPF: 173360514XX, CONTRATO: 6106260 CPF: 
037884244XX, CONTRATO: 2230807 CPF: 133653304XX, CONTRATO: 2125499 CPF: 
092633364XX, CONTRATO: 6105055 CPF: 050315104XX, CONTRATO: 2401023 CPF: 
121883224XX, CONTRATO: 6106805 CPF: 094346664XX, CONTRATO: 2601403 CPF: 
035635104XX, CONTRATO: 2607109 CPF: 170982784XX, CONTRATO: 2235865 CPF: 
717345134XX, CONTRATO: 2216400 CPF: 700234524XX, CONTRATO: 2235676 CPF: 
709694384XX, CONTRATO: 2400523 CPF: 160440734XX, CONTRATO: 21104808 CPF: 
952054034XX, CONTRATO: 2604081 CPF: 161718014XX, CONTRATO: 2609858 CPF: 
087531344XX, CONTRATO: 2235979 CPF: 109100964XX, CONTRATO: 2601108 CPF: 
091531664XX, CONTRATO: 2701365 CPF: 124426274XX, CONTRATO: 2401490 CPF: 
136709434XX, CONTRATO: 21104203 CPF: 082216454XX, CONTRATO: 2601965 CPF: 
162470114XX, CONTRATO: 6103866 CPF: 910438594XX, CONTRATO: 2604136 CPF: 
910496794XX, CONTRATO: 2120621 CPF: 046699134XX, CONTRATO: 2607771 CPF: 
146818554XX, CONTRATO: 6104730 CPF: 049867434XX, CONTRATO: 2176427 CPF: 
078045644XX, CONTRATO: 2231596 CPF: 133683654XX, CONTRATO: 2500215 CPF: 
082954264XX, CONTRATO: 2609879 CPF: 120492054XX, CONTRATO: 21100947 CPF: 
711929554XX, CONTRATO: 2607931 CPF: 163925064XX, CONTRATO: 2135311 CPF: 
123338484XX, CONTRATO: 2604540 CPF: 073774314XX, CONTRATO: 2401806 CPF: 
032642164XX, CONTRATO: 2236210 CPF: 460994173XX, CONTRATO: 2701344 CPF: 
102446544XX, CONTRATO: 2235997 CPF: 136994814XX, CONTRATO: 2605591 CPF: 
139112214XX, CONTRATO: 2605324 CPF: 134070104XX, CONTRATO: 2602187 CPF: 
952196924XX, CONTRATO: 2235918 CPF: 675808904XX, CONTRATO: 2610299 CPF: 
700154524XX, CONTRATO: 2400233 CPF: 067070124XX, CONTRATO: 2604262 CPF: 
181098704XX, CONTRATO: 6106373 CPF: 050083384XX, CONTRATO: 2610623 CPF: 
930737124XX, CONTRATO: 2235993 CPF: 385748348XX, CONTRATO: 2400462 CPF: 
129422104XX, CONTRATO: 6104541 CPF: 008454474XX, CONTRATO: 2234843 CPF: 
109469944XX, CONTRATO: 2609632 CPF: 704259274XX, CONTRATO: 2139039 CPF: 
092557927XX, CONTRATO: 2235932 CPF: 951265894XX, CONTRATO: 2608543 CPF: 
131546624XX, CONTRATO: 2602957 CPF: 100185414XX, CONTRATO: 2193110 CPF: 
119581734XX, CONTRATO: 2606643 CPF: 145236174XX, CONTRATO: 2234405 CPF: 
172961544XX, CONTRATO: 6104405 CPF: 568009324XX, CONTRATO: 2608465 CPF: 
095881654XX, CONTRATO: 6106110 CPF: 839530354XX, CONTRATO: 2229660 CPF: 
047653062XX, CONTRATO: 2605156 CPF: 147583444XX, CONTRATO: 2234755 CPF: 
162680924XX, CONTRATO: 2610344 CPF: 624737002XX, CONTRATO: 2601992 CPF: 
162779784XX, CONTRATO: 2608924 CPF: 711939504XX, CONTRATO: 2609202 CPF: 
173260354XX, CONTRATO: 2607598 CPF: 081815984XX, CONTRATO: 2606676 CPF: 
170659774XX, CONTRATO: 2233153 CPF: 110192814XX, CONTRATO: 2118277 CPF: 
023300594XX, CONTRATO: 6104750 CPF: 045988214XX, CONTRATO: 2235821 CPF: 
717359534XX, CONTRATO: 2229235 CPF: 468213094XX, CONTRATO: 2610561 CPF: 
161207674XX, CONTRATO: 2605221 CPF: 167052394XX, CONTRATO: 2608789 CPF: 
136768164XX, CONTRATO: 6105255 CPF: 072622854XX, CONTRATO: 2234844 CPF: 
105169944XX, CONTRATO: 2701627 CPF: 126268854XX, CONTRATO: 2700779 CPF: 
710194604XX, CONTRATO: 2601035 CPF: 158696054XX, CONTRATO: 2606445 CPF: 
112993344XX, CONTRATO: 2235484 CPF: 026792204XX, CONTRATO: 2602189 CPF: 
026045774XX, CONTRATO: 2608705 CPF: 068950104XX, CONTRATO: 2700273 CPF: 
158736564XX, CONTRATO: 2603058 CPF: 281868344XX, CONTRATO: 21102582 CPF: 
118709634XX, CONTRATO: 2401844 CPF: 103789924XX, CONTRATO: 2608473 CPF: 
117321784XX, CONTRATO: 6103433 CPF: 789641804XX, CONTRATO: 2610321 CPF: 
102928574XX, CONTRATO: 2401838 CPF: 499463824XX, CONTRATO: 2608286 CPF: 
711101464XX, CONTRATO: 2610425 CPF: 717796504XX, CONTRATO: 2234864 CPF: 
030037864XX, CONTRATO: 6105975 CPF: 074683734XX, CONTRATO: 4100068 CPF: 
552484624XX, CONTRATO: 2606493 CPF: 052959114XX, CONTRATO: 2600477 CPF: 
145828244XX, CONTRATO: 2235917 CPF: 056208444XX, CONTRATO: 2607717 CPF: 
118675454XX, CONTRATO: 2610180 CPF: 106641754XX, CONTRATO: 2401216 CPF: 
108578224XX, CONTRATO: 2609236 CPF: 156705224XX, CONTRATO: 2400091 CPF: 
127026204XX, CONTRATO: 21103304 CPF: 131039194XX, CONTRATO: 2400443 CPF: 
110234754XX, CONTRATO: 2610276 CPF: 162935404XX, CONTRATO: 6106763 CPF: 
874386074XX, CONTRATO: 2609588 CPF: 050068774XX, CONTRATO: 2400993 CPF: 
716123454XX, CONTRATO: 2400163 CPF: 085169474XX, CONTRATO: 2606760 CPF: 
717434334XX, CONTRATO: 2700973 CPF: 135607714XX, CONTRATO: 6106669 CPF: 
884411134XX, CONTRATO: 2601079 CPF: 132160214XX, CONTRATO: 2609719 CPF: 
094140274XX, CONTRATO: 2601611 CPF: 158777784XX, CONTRATO: 2606566 CPF: 
237349494XX, CONTRATO: 21100170 CPF: 095542744XX, CONTRATO: 2156967 CPF: 
030158764XX, CONTRATO: 2607053 CPF: 395079738XX, CONTRATO: 21100422 CPF: 
104752114XX, CONTRATO: 2401440 CPF: 172465314XX, CONTRATO: 2601081 CPF: 
122546584XX, CONTRATO: 2200019 CPF: 008902384XX, CONTRATO: 2401118 CPF: 
051469694XX, CONTRATO: 2701790 CPF: 708129934XX, CONTRATO: 2400303 CPF: 
155616894XX, CONTRATO: 2610418 CPF: 074534704XX, CONTRATO: 2601566 CPF: 
160258564XX, CONTRATO: 2400633 CPF: 162651194XX, CONTRATO: 2177284 CPF: 
112331064XX, CONTRATO: 2608259 CPF: 101846564XX, CONTRATO: 2604045 CPF: 
713920254XX, CONTRATO: 2610617 CPF: 673960204XX, CONTRATO: 2400406 CPF: 
159960634XX, CONTRATO: 2401208 CPF: 102937584XX, CONTRATO: 2606073 CPF: 
168911924XX, CONTRATO: 2609298 CPF: 025892954XX, CONTRATO: 2233311 CPF: 
701357764XX, CONTRATO: 2608329 CPF: 172049674XX, CONTRATO: 2607073 CPF: 
007798504XX, CONTRATO: 2607259 CPF: 702463574XX, CONTRATO: 6202047 CPF: 
035276564XX, CONTRATO: 2605346 CPF: 135681094XX, CONTRATO: 2603997 CPF: 
143795484XX, CONTRATO: 2174084 CPF: 018416034XX, CONTRATO: 6104606 CPF: 
084729764XX, CONTRATO: 2236244 CPF: 716633874XX, CONTRATO: 2602458 CPF: 
716757684XX, CONTRATO: 2610598 CPF: 112904164XX, CONTRATO: 2606294 CPF: 
412200642XX

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2206555 CPF: 093619304XX, CONTRATO: 2185701 CPF: 719416734XX, CON-
TRATO: 4200216 CPF: 011522264XX, CONTRATO: 1200045 CPF: 601281784XX, CONTRATO: 
2116631 CPF: 343254844XX, CONTRATO: 0503742 CPF: 008704794XX, CONTRATO: 2186826 
CPF: 712388134XX, CONTRATO: 2198042 CPF: 056995644XX, CONTRATO: 6200335 CPF: 
436527004XX, CONTRATO: 2119590 CPF: 072771094XX, CONTRATO: 2200020 CPF: 
119105354XX, CONTRATO: 2700739 CPF: 085541634XX, CONTRATO: 2138560 CPF: 
103145264XX, CONTRATO: 2131035 CPF: 038794054XX, CONTRATO: 2152238 CPF: 
109786154XX, CONTRATO: 6202320 CPF: 203894184XX, CONTRATO: 2137806 CPF: 
028509024XX, CONTRATO: 2128357 CPF: 028903784XX, CONTRATO: 2110919 CPF: 
110015124XX, CONTRATO: 2225589 CPF: 113417844XX, CONTRATO: 2177817 CPF: 
069776634XX, CONTRATO: 2229772 CPF: 109093654XX, CONTRATO: 2122503 CPF: 
380420294XX, CONTRATO: 0503788 CPF: 132098844XX, CONTRATO: 2143369 CPF: 
707923254XX, CONTRATO: 6106350 CPF: 700668974XX, CONTRATO: 2116822 CPF: 
068477194XX, CONTRATO: 2213415 CPF: 132604784XX, CONTRATO: 2127816 CPF: 
030623314XX, CONTRATO: 0229053 CPF: 343713384XX, CONTRATO: 21101781 CPF: 
126764864XX, CONTRATO: 2194001 CPF: 056631694XX, CONTRATO: 2151624 CPF: 
069691544XX, CONTRATO: 2217965 CPF: 712443504XX, CONTRATO: 6201383 CPF: 
964849504XX, CONTRATO: 2107799 CPF: 094333254XX, CONTRATO: 2186918 CPF: 
702024814XX, CONTRATO: 2228647 CPF: 033899904XX, CONTRATO: 2230591 CPF: 
144375084XX, CONTRATO: 2602272 CPF: 137949274XX, CONTRATO: 2174911 CPF: 
045753624XX, CONTRATO: 6102364 CPF: 044434854XX, CONTRATO: 2178621 CPF: 
009052304XX, CONTRATO: 6103067 CPF: 027297084XX, CONTRATO: 2106398 CPF: 
691095834XX, CONTRATO: 2208361 CPF: 087213164XX, CONTRATO: 2209388 CPF: 
133268724XX, CONTRATO: 0211474 CPF: 086743374XX, CONTRATO: 2210629 CPF: 
587263732XX, CONTRATO: 2200951 CPF: 136740264XX, CONTRATO: 2181113 CPF: 
072553374XX, CONTRATO: 2232956 CPF: 023927204XX, CONTRATO: 2163803 CPF: 
108989574XX, CONTRATO: 2220868 CPF: 103605714XX, CONTRATO: 6202254 CPF: 
100125354XX, CONTRATO: 2114672 CPF: 451409794XX, CONTRATO: 2121505 CPF: 
111292534XX, CONTRATO: 2187123 CPF: 262656564XX, CONTRATO: 2701196 CPF: 
051024614XX, CONTRATO: 1202355 CPF: 238081014XX, CONTRATO: 21103131 CPF: 
204483764XX, CONTRATO: 4201068 CPF: 869967204XX, CONTRATO: 2109081 CPF: 
134967574XX, CONTRATO: 2138988 CPF: 733477524XX, CONTRATO: 2142132 CPF: 
099769618XX, CONTRATO: 2182558 CPF: 018470534XX, CONTRATO: 2175704 CPF: 
028709564XX, CONTRATO: 6106215 CPF: 288306794XX, CONTRATO: 2130975 CPF: 
129505334XX, CONTRATO: 2100843 CPF: 093056764XX, CONTRATO: 4102040 CPF: 
024591994XX, CONTRATO: 2135384 CPF: 028037034XX, CONTRATO: 21103820 CPF: 
148556774XX, CONTRATO: 2600734 CPF: 951272674XX, CONTRATO: 2169985 CPF: 
007658714XX, CONTRATO: 0500924 CPF: 423817704XX, CONTRATO: 2152260 CPF: 
715553994XX, CONTRATO: 2147350 CPF: 977441744XX, CONTRATO: 2179805 CPF: 
712248094XX, CONTRATO: 2164267 CPF: 063767144XX, CONTRATO: 2231873 CPF: 
116083854XX, CONTRATO: 6202015 CPF: 052697624XX, CONTRATO: 2137653 CPF: 
109807804XX, CONTRATO: 1207348 CPF: 076779361XX, CONTRATO: 2189004 CPF: 
007658404XX, CONTRATO: 0211318 CPF: 048165604XX, CONTRATO: 0504851 CPF: 
021530184XX, CONTRATO: 2603572 CPF: 711970244XX, CONTRATO: 2175722 CPF: 
700314814XX, CONTRATO: 2228472 CPF: 768401584XX, CONTRATO: 2134416 CPF: 
083712844XX, CONTRATO: 2107367 CPF: 110586264XX, CONTRATO: 2200912 CPF: 
126472824XX, CONTRATO: 2187717 CPF: 108817934XX, CONTRATO: 6105804 CPF: 

010839714XX, CONTRATO: 2227801 CPF: 116326924XX, CONTRATO: 2193206 CPF: 
308508354XX, CONTRATO: 6106503 CPF: 042084914XX, CONTRATO: 2198260 CPF: 
034150274XX, CONTRATO: 4103951 CPF: 892928984XX, CONTRATO: 2198752 CPF: 
714736924XX, CONTRATO: 0504876 CPF: 030964554XX, CONTRATO: 2231523 CPF: 
146976324XX, CONTRATO: 2163127 CPF: 106111234XX, CONTRATO: 2189961 CPF: 
142963654XX, CONTRATO: 2112384 CPF: 121737044XX, CONTRATO: 2182709 CPF: 
085080554XX, CONTRATO: 4101043 CPF: 144283184XX, CONTRATO: 2176160 CPF: 
059650884XX, CONTRATO: 6104354 CPF: 093272494XX, CONTRATO: 0201488 CPF: 
039168404XX, CONTRATO: 2165562 CPF: 061668074XX, CONTRATO: 2207800 CPF: 
238095664XX, CONTRATO: 2199903 CPF: 139764634XX, CONTRATO: 2200969 CPF: 
011518484XX, CONTRATO: 2100914 CPF: 093282804XX, CONTRATO: 2205930 CPF: 
136740574XX, CONTRATO: 2223322 CPF: 041848254XX, CONTRATO: 2149644 CPF: 
110610424XX, CONTRATO: 2606021 CPF: 701241004XX, CONTRATO: 0503393 CPF: 
043892024XX, CONTRATO: 6105310 CPF: 073914694XX, CONTRATO: 2115862 CPF: 
155854444XX, CONTRATO: 2191297 CPF: 105770894XX, CONTRATO: 2231871 CPF: 
147532134XX, CONTRATO: 0505836 CPF: 511770484XX, CONTRATO: 2226651 CPF: 
952203304XX, CONTRATO: 2177327 CPF: 135541644XX, CONTRATO: 2125625 CPF: 
103716084XX, CONTRATO: 2206492 CPF: 116185344XX, CONTRATO: 0505811 CPF: 
130170688XX, CONTRATO: 2149757 CPF: 025370454XX, CONTRATO: 2122956 CPF: 
106330564XX, CONTRATO: 2126979 CPF: 424811394XX, CONTRATO: 2185822 CPF: 
018763584XX, CONTRATO: 2209269 CPF: 398657624XX, CONTRATO: 2106437 CPF: 
126138184XX, CONTRATO: 2149565 CPF: 046374534XX, CONTRATO: 2225525 CPF: 
134380354XX, CONTRATO: 2179536 CPF: 104727474XX, CONTRATO: 2164784 CPF: 
105550524XX, CONTRATO: 2231310 CPF: 128069424XX, CONTRATO: 2157058 CPF: 
865482044XX, CONTRATO: 2100529 CPF: 110455724XX, CONTRATO: 0505643 CPF: 
226135014XX, CONTRATO: 2110907 CPF: 107076674XX, CONTRATO: 2139227 CPF: 
439147563XX, CONTRATO: 2221412 CPF: 137922284XX, CONTRATO: 2141211 CPF: 
044177794XX, CONTRATO: 2159788 CPF: 486640654XX, CONTRATO: 2140449 CPF: 
712585624XX, CONTRATO: 2115385 CPF: 023603524XX, CONTRATO: 4100645 CPF: 
032320334XX, CONTRATO: 2232539 CPF: 007728574XX, CONTRATO: 6103525 CPF: 
277162604XX, CONTRATO: 2124661 CPF: 117602514XX, CONTRATO: 2124362 CPF: 
103862994XX, CONTRATO: 2164897 CPF: 121685024XX, CONTRATO: 2163057 CPF: 
064519284XX, CONTRATO: 2208183 CPF: 026651284XX, CONTRATO: 2103139 CPF: 
804942504XX, CONTRATO: 2111037 CPF: 107418884XX, CONTRATO: 2186936 CPF: 
010414814XX, CONTRATO: 2146922 CPF: 759863104XX, CONTRATO: 2152042 CPF: 
396574004XX, CONTRATO: 2219591 CPF: 134380464XX, CONTRATO: 6101713 CPF: 
080707754XX, CONTRATO: 2223254 CPF: 070875574XX, CONTRATO: 1209370 CPF: 
110170744XX, CONTRATO: 4200143 CPF: 027698474XX, CONTRATO: 2189093 CPF: 
132221924XX, CONTRATO: 0211363 CPF: 854977974XX, CONTRATO: 2228153 CPF: 
059203814XX, CONTRATO: 2170665 CPF: 797470004XX, CONTRATO: 2165128 CPF: 
060242884XX, CONTRATO: 2145701 CPF: 702116794XX, CONTRATO: 2157809 CPF: 
070185584XX, CONTRATO: 2176448 CPF: 027299294XX, CONTRATO: 2234971 CPF: 
097353839XX, CONTRATO: 2229545 CPF: 205571084XX, CONTRATO: 4100934 CPF: 
010443564XX, CONTRATO: 4104025 CPF: 154138454XX, CONTRATO: 2163268 CPF: 
107444384XX, CONTRATO: 2157836 CPF: 020364784XX, CONTRATO: 21101522 CPF: 
144102514XX, CONTRATO: 2400183 CPF: 144152184XX, CONTRATO: 0505828 CPF: 
160608144XX, CONTRATO: 1213313 CPF: 438689674XX, CONTRATO: 6106777 CPF: 
009987724XX, CONTRATO: 2122159 CPF: 055780414XX, CONTRATO: 0505046 CPF: 
456961444XX, CONTRATO: 4200990 CPF: 007358814XX, CONTRATO: 2116229 CPF: 
120019474XX, CONTRATO: 2157253 CPF: 504463984XX, CONTRATO: 2107469 CPF: 
101526294XX, CONTRATO: 0504858 CPF: 338049234XX, CONTRATO: 2167067 CPF: 
138708954XX, CONTRATO: 0211397 CPF: 308884334XX, CONTRATO: 6202317 CPF: 
218411284XX, CONTRATO: 2157118 CPF: 374521854XX, CONTRATO: 2160921 CPF: 
704288264XX, CONTRATO: 2209411 CPF: 087015664XX, CONTRATO: 2118518 CPF: 
122341524XX, CONTRATO: 2217970 CPF: 104348554XX, CONTRATO: 2181017 CPF: 
100728714XX, CONTRATO: 2600761 CPF: 705865244XX, CONTRATO: 6104551 CPF: 
053439634XX, CONTRATO: 4100520 CPF: 059427874XX, CONTRATO: 2128413 CPF: 
700349194XX, CONTRATO: 2196036 CPF: 090114924XX, CONTRATO: 2201154 CPF: 
450765534XX, CONTRATO: 2174613 CPF: 110371354XX, CONTRATO: 2236275 CPF: 
076354194XX, CONTRATO: 21102886 CPF: 062780804XX, CONTRATO: 2198956 CPF: 
794258604XX, CONTRATO: 4102875 CPF: 039835004XX, CONTRATO: 2144757 CPF: 
065650544XX, CONTRATO: 0223027 CPF: 225563894XX, CONTRATO: 6200980 CPF: 
691476204XX, CONTRATO: 2162382 CPF: 308721894XX, CONTRATO: 6105299 CPF: 
008460264XX, CONTRATO: 1203469 CPF: 377956354XX, CONTRATO: 4200770 CPF: 
062606184XX, CONTRATO: 6201995 CPF: 299695814XX, CONTRATO: 2226865 CPF: 
263965564XX, CONTRATO: 2198536 CPF: 708328904XX, CONTRATO: 2145875 CPF: 
109685714XX, CONTRATO: 4100491 CPF: 049561484XX, CONTRATO: 4104575 CPF: 
013104784XX, CONTRATO: 2200583 CPF: 113343344XX, CONTRATO: 2193935 CPF: 
073272654XX, CONTRATO: 2233370 CPF: 154432534XX, CONTRATO: 2146978 CPF: 
110387654XX, CONTRATO: 21100559 CPF: 108971984XX, CONTRATO: 2135394 CPF: 
218923424XX, CONTRATO: 2106004 CPF: 702116874XX, CONTRATO: 2158789 CPF: 
105260534XX, CONTRATO: 2700493 CPF: 101082494XX, CONTRATO: 2120871 CPF: 
713269364XX, CONTRATO: 2142522 CPF: 358568904XX, CONTRATO: 2199348 CPF: 
951309504XX, CONTRATO: 2180609 CPF: 288315784XX, CONTRATO: 4104652 CPF: 
021856664XX, CONTRATO: 2207485 CPF: 030453284XX, CONTRATO: 6102394 CPF: 
218008268XX, CONTRATO: 0500173 CPF: 040390584XX, CONTRATO: 2600783 CPF: 
717776744XX, CONTRATO: 2210914 CPF: 112733064XX, CONTRATO: 0501050 CPF: 
450680974XX, CONTRATO: 2105513 CPF: 885106204XX, CONTRATO: 6100456 CPF: 
078111658XX, CONTRATO: 4102015 CPF: 008516204XX, CONTRATO: 2164913 CPF: 
107090284XX, CONTRATO: 2605687 CPF: 151549904XX, CONTRATO: 1207133 CPF: 
611123218XX, CONTRATO: 2199444 CPF: 104389144XX, CONTRATO: 0505732 CPF: 
020770944XX, CONTRATO: 2217664 CPF: 685465648XX, CONTRATO: 2120173 CPF: 
111977024XX, CONTRATO: 0503519 CPF: 095531424XX, CONTRATO: 2207687 CPF: 
109831924XX, CONTRATO: 1214610 CPF: 364237694XX, CONTRATO: 0211428 CPF: 
023730504XX, CONTRATO: 2125648 CPF: 010050384XX, CONTRATO: 0241484 CPF: 
029815314XX, CONTRATO: 2203867 CPF: 038940474XX, CONTRATO: 1203740 CPF: 
554194104XX, CONTRATO: 6102445 CPF: 910442354XX, CONTRATO: 1213640 CPF: 
441551664XX, CONTRATO: 2203722 CPF: 039426254XX, CONTRATO: 2104533 CPF: 
009020404XX, CONTRATO: 2148285 CPF: 840494564XX, CONTRATO: 0500022 CPF: 
218177664XX, CONTRATO: 4100928 CPF: 052541794XX, CONTRATO: 2143382 CPF: 
136561744XX, CONTRATO: 2147418 CPF: 090032174XX, CONTRATO: 2147974 CPF: 
437148704XX, CONTRATO: 2134796 CPF: 024602854XX, CONTRATO: 21100684 CPF: 
140927834XX, CONTRATO: 0503903 CPF: 079688294XX, CONTRATO: 2701641 CPF: 
739234944XX, CONTRATO: 2195888 CPF: 018412854XX, CONTRATO: 2600754 CPF: 
143808224XX, CONTRATO: 2232865 CPF: 873298754XX, CONTRATO: 2100564 CPF: 
109155824XX, CONTRATO: 2600011 CPF: 122417424XX, CONTRATO: 2108152 CPF: 
161006034XX, CONTRATO: 1202661 CPF: 602928224XX, CONTRATO: 6103119 CPF: 
046387034XX, CONTRATO: 0501231 CPF: 067648724XX, CONTRATO: 2185488 CPF: 
424135404XX, CONTRATO: 0503501 CPF: 874027938XX, CONTRATO: 2110190 CPF: 
021389604XX, CONTRATO: 21101236 CPF: 136845994XX, CONTRATO: 2158184 CPF: 
121758334XX, CONTRATO: 2202775 CPF: 594060204XX, CONTRATO: 2209662 CPF: 
118191014XX, CONTRATO: 0228927 CPF: 132704514XX, CONTRATO: 2221366 CPF: 
578840054XX, CONTRATO: 6201060 CPF: 461249694XX, CONTRATO: 2199443 CPF: 
086634814XX, CONTRATO: 2195597 CPF: 012686804XX, CONTRATO: 5300173 CPF: 
190945904XX, CONTRATO: 2103237 CPF: 084794724XX, CONTRATO: 0229263 CPF: 
554338714XX, CONTRATO: 2101227 CPF: 035372984XX, CONTRATO: 4200282 CPF: 
052781674XX, CONTRATO: 2184185 CPF: 176134854XX, CONTRATO: 1203509 CPF: 
026655354XX, CONTRATO: 2123715 CPF: 451441844XX, CONTRATO: 0501506 CPF: 
010911628XX, CONTRATO: 2161082 CPF: 132016584XX, CONTRATO: 2141196 CPF: 
116341944XX, CONTRATO: 0502730 CPF: 886209724XX, CONTRATO: 2113614 CPF: 
281676354XX, CONTRATO: 2172086 CPF: 117918264XX, CONTRATO: 2228985 CPF: 
700796584XX, CONTRATO: 2222245 CPF: 951222144XX, CONTRATO: 2113442 CPF: 
753675484XX, CONTRATO: 0502699 CPF: 602895894XX, CONTRATO: 2610000 CPF: 
090204854XX, CONTRATO: 0501509 CPF: 044766204XX, CONTRATO: 2188836 CPF: 
110194854XX, CONTRATO: 2199022 CPF: 007793114XX, CONTRATO: 2140015 CPF: 
105638404XX, CONTRATO: 2164626 CPF: 063859334XX, CONTRATO: 2202884 CPF: 
154234334XX, CONTRATO: 2167619 CPF: 124288664XX, CONTRATO: 2610427 CPF: 
008160104XX, CONTRATO: 4103504 CPF: 911066134XX, CONTRATO: 2208756 CPF: 
000227734XX, CONTRATO: 6201442 CPF: 082294564XX, CONTRATO: 6104914 CPF: 
009937214XX, CONTRATO: 0504930 CPF: 676238244XX, CONTRATO: 2143079 CPF: 
070550984XX, CONTRATO: 2132243 CPF: 032264824XX, CONTRATO: 21100826 CPF: 
100363594XX, CONTRATO: 0501668 CPF: 042571664XX, CONTRATO: 2608562 CPF: 
373988494XX, CONTRATO: 2109166 CPF: 710761224XX, CONTRATO: 2195826 CPF: 
872989104XX, CONTRATO: 2150470 CPF: 102344654XX, CONTRATO: 2194262 CPF: 
910152604XX, CONTRATO: 1209587 CPF: 007487024XX, CONTRATO: 2217434 CPF: 
102556894XX, CONTRATO: 2144015 CPF: 005050564XX, CONTRATO: 21100327 CPF: 
012586324XX, CONTRATO: 2146404 CPF: 000235484XX, CONTRATO: 2152243 CPF: 
712310014XX, CONTRATO: 0505827 CPF: 109531594XX, CONTRATO: 2215784 CPF: 
080893994XX, CONTRATO: 4103184 CPF: 913942873XX, CONTRATO: 2136756 CPF: 
039063514XX, CONTRATO: 2131282 CPF: 691529344XX, CONTRATO: 2234972 CPF: 
097353879XX, CONTRATO: 2226625 CPF: 526221004XX, CONTRATO: 2140399 CPF: 
134178364XX, CONTRATO: 0500083 CPF: 008068614XX, CONTRATO: 2213378 CPF: 
342296127XX, CONTRATO: 0241448 CPF: 094824404XX, CONTRATO: 0200033 CPF: 
424268394XX, CONTRATO: 2206527 CPF: 118939624XX, CONTRATO: 6103476 CPF: 
076330904XX, CONTRATO: 2147444 CPF: 012884544XX, CONTRATO: 2602469 CPF: 
023939214XX, CONTRATO: 2211603 CPF: 004025674XX, CONTRATO: 0501098 CPF: 
423863494XX, CONTRATO: 1214253 CPF: 691483684XX, CONTRATO: 2123901 CPF: 
676875044XX, CONTRATO: 2103806 CPF: 103075774XX, CONTRATO: 2219233 CPF: 
110383774XX, CONTRATO: 2220873 CPF: 700478154XX, CONTRATO: 6102694 CPF: 
008506224XX, CONTRATO: 2125204 CPF: 118257994XX

JOSEMAR DE FRANÇA PAIVA JUNIOR, CPR 162.322.244-34, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAPA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO – A 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA UMA EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL, UNIFAMILIAR -  FITUADO 
NA BR 230 KM 9, LOTE 16, QUADRA B, INTERMARES – CABEDELO, NO CONDOMINIO VILLAS 
DO ATLANTICO.

VIANA CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA, torna público que requereu à SEMAM – Se-
cretaria de Meio Ambiente, a licença previa, de instalação e de operação para construção de um 
prédio comercial, situado na Rua Tamanduá-Bandeira, lote 229, quadra 111, Paratibe, nesta Capital.

DESIGN CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA, torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para o Condomínio Residencial Multifamiliar, 
com de 10 (dez) unidades habitacionais, situado à Rua José Rodrigues de Paiva, s/n – João Paulo 
II, Lote 0360 da Quadra 152, nesta capital.

VIMAEL DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA, CNPJ 07.931.797/0001-90, torna-se público que 
requereu a SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA a Renovação 
Licença de Operação nº 123/2017, para continuar exercer a atividade de comércio atacadista de 
moveis, no endereço Br 230 km 06 nº 6450 Ponta de Campina Cabedelo/PB.
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