
128 anos - PaTRIMÔnIo Da PaRaÍBa 
AUNIÃO  

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 
no governo de álvaro Machado

Assine o Jornal A União agora: (83) 3218.6518 | (83) 9 9117.7042 circulacao@epc.pb.gov.br

Ano CXXVIII Número 034 |  R$ 2,50 João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 12 de março de 2021 @jornalauniaoauniao.pb.gov.br  | 

Consórcio NE fecha 
acordo para comprar 
39,6 milhões de doses
Anúncio foi feito pelo governador João Azevêdo, após reunião que apresentou proposta 
para que as doses de Sputnik V sejam incluídas no Plano Nacional de Imunização. Página 4 Foto: Marcus Antonius

Mais restrito Em JP, novo decreto municipal altera o 
funcionamento de comércio, restaurantes e escolas. Página 5

Foto: Francisco França/Secom-PB 
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Alívio no bolso Motorista que usa GNV no carro 
pode economizar mais de R$ 630 por mês. Página 17

Início do Paraibano é adiado 
para o dia 31 de março
Campeonato estava programado para começar na próxima 
quarta-feira, mas pandemia e conflito de datas levaram 
FPF e clubes a reverem o cronograma. Página 4

Empresas paraibanas vão ter 
R$ 539 mi em incentivos fiscais
Decisão do Conselho Deliberativo do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba, anunciada 
ontem, irá gerar quase 270 empregos diretos. Página 17
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A covid em números
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A grande importância de Cabaceiras, para Juarez Farias, 
estendia-se à sua vizinhança com Campina Grande, 

considerada por ele uma metrópole e um centro de história 
política e de empreendedorismo no Estado.  Página 2

Damião Ramos Cavalcanti

Colunas

Firme nas suas ideias e com um viés literário que fez do 
homem Ernani Sátyro, um imortal das letras, na década de 

1950 inicia uma intensa atividade literária, publicando 
numerosos ensaios em jornais cariocas.  Página 10

Silvio Ferreira/Funes Cultural

Foto: Divulgação

Festival Representa Grupo Piollin promove evento virtual com dez 
espetáculos produzidos por LGBTQIA+, negros, indígenas e mulheres. Página 9 Limpeza Entre pneus, geladeiras, fogões, sofás e louças sanitárias, 

Defesa Civil já retirou 48 mil m³ de lixo dos rios de João Pessoa. Página 8

Cultura

Brasil

Economia

PB e MJSP discutem ações para 
combater o crime organizado
Em reunião com o secretário de Operações Integradas do Minis-
tério da Justiça, Jean Nunes, da Segurança e da Defesa Social 
da PB, ressaltou a necessidade do trabalho integrado. Página 4

Foto: Reprodução/Facebook

Desafio Treze se prepara para encarar, amanhã, o 
Fortaleza, clube da Série A da Copa Nordeste. Página 21

Câmara aprova, em 2o turno, 
texto-base da PEC emergencial
Proposta libera R$ 44 bilhões, fora do teto de gastos, 
para o pagamento do auxílio emergencial às pessoas 
afetadas pela pandemia da covid-19. Página 15

Paraíba

Esportes

Especialistas explicam como 
funcionam as “bandeiras”
Analistas mostram como funcionam as seis variáveis 
utlizadas para classificar, através de cores, a situação 
da pandemia nos municípios da PB. Página 6

“O Brasil precisa, mais do que nunca, da 
nossa união de forças pela vacina para 
que possamos vencer a pandemia”, 
ressaltou o governador João Azevêdo

Foto: Secom-JP
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Editorial

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com
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Entre os grandes desafios que o Brasil precisa superar, dois 
são prioritários: em primeiro lugar, a pandemia de coronaví-
rus, e em segundo, a falta de um projeto de governo, na es-
fera federal, que promova o desenvolvimento econômico com 
harmonia e justiça no plano social. O vírus da covid-19 mata. 
No entanto, as desigualdades sociais, direta e indiretamente, 
matam mais.

Vencida a luta contra a covid, o Brasil precisa reconquistar 
a estima internacional, alcançada, anos atrás, quando se pro-
jetava como potência econômica e distribuía melhor a renda, 
fazendo com que muitas famílias cruzassem a linha de extre-
ma pobreza, embora tenha se descuidado da formação políti-
ca, pilastra central de sustentação da cidadania.

Não há argumento plausível quando se tem uma legião bra-
sileira de desempregados estimada em mais de 14 milhões 
de pessoas, e o batalhão nacional de dependentes de auxílios 
emergenciais não tem perspectiva de emprego formal, ou seja, 
de carteira assinada, engrossando o exército dos que caem na 
informalidade para, a duras penas, sobreviver.  

O Brasil também precisa assumir um papel de liderança nas 
discussões e iniciativas práticas relacionadas à preservação 
do patrimônio ambiental, nas quais a exploração sustentável 
dos recursos naturais e a estabilização de matrizes energéti-
cas renováveis são quesitos de importância capital. É crucial 
o equilíbrio entre a ação humana e a salvaguarda da natureza.

Portanto, antes de tudo, faz-se necessário arrumar a casa, 
como se diz em linguagem popular, para, em seguida, subir a 
escada de acesso ao palco internacional. Quando, então, para 
lembrar aqui o poeta e dramaturgo Ariano Suassuna, o Brasil 
contribuirá com sua nota diferenciada no grande concerto das 
nações, cujo tema é o congraçamento universal.

Há que ter esperança, sempre. O Brasil tem no seu povo, 
logo, na sua história e cultura, a força motriz capaz de trans-
formá-lo no país que merece ser. E de que a nação mais care-
ce, hoje? De saúde, educação, tolerância, emprego e renda. A 
esse nível não se chega com fanatismo, desequilíbrio psico-
lógico, incentivo ao uso de armas, alienação política e desin-
formação cultural. 

Ter esperança Cabaceiras, de Antônio Juarez Farias
Município bucólico, campesino, dado aos 

costumes rurícolas, e, para completar, de cená-
rio natural, cheio de pedras, grandes e bonitas. 
Seria como a Reggio Calabria, do cinema italia-
no. Região também propícia às atividades pas-
toris caprinas, por isso, atinou Wills Leal ao 
incentivo da Festa do Bode Rei. Também coisa 
de Wills, compará-la à Hollywood americana, 
sugerindo um enorme outdoor, num elevado, 
logo na entrada da cidade, com os dizeres: Ro-
liúde Nordestina. Se esta placa não produziu 
vocações artísticas, ela foi produzida pelos 
vocacionados da arte, como o caso de Zé de 
Cila, constantemente vestido como o Padre da 
película O Auto da Compadecida e dono de uma 
loja de artesanato do Cariri. Pequena, como 
Hollywood, mas, Cabaceiras, 
de cerca de 6.000 habitantes, 
abriga festivais e produções 
de filme. É pitoresco encon-
trar, nas praças, estátuas de 
bodes e cabras; e, nos bares, 
figurantes de alguns filmes, 
dizendo-se protagonistas e 
artistas de cinema. Outras 
curiosidades são propagadas 
pelo turismo estadual.

Mas, para Juarez, há im-
portância no Rio Taperoá, que nasce em Tei-
xeira, passa pelo município do seu nome, por 
São João do Cariri, e principalmente banha 
Cabaceiras, para depois desaguar, quando tem 
água,  no extenso Rio Paraíba, que enobrece os 
recantos da minha infância, minha adolescên-
cia, nas cidades de Pilar, Itabaiana, João Pessoa 
e, da idade adulta, Cabedelo, onde, hoje, moro. 
Seus ex-colegas amigos conselheiros do TCE e 
confrades da APL, como Luiz Nunes, Arnóbio 
Viana, Flávio Sátiro, Evaldo Gonçalves e Os-
valdo Trigueiro do Valle, em almoços sema-
nais, riam e divertiam-se, quando Ramalho 
Leite contava e repetia que, quando Juarez 
era super-secretário de João Agripino, depois 
do prestígio de ter ido aos USA, para negociar 
recursos à construção da rodovia Anel do Bre-
jo, pediu ao governador a construção da ponte 

de Cabaceiras. Ao que Agripino, jocosamente, 
teria respondido: “É mais barato transferir 
a cidade para o outro lado do rio...” Juarez fi-
cava sério, mas não deixava esse gracejo sem 
reposta, explicando as “razões técnicas” da 
ponte. E, batendo os dedos na mesa, concluía: 
“Esse sonho se realizou, a ponte foi constru-
ída”. Há gravação do discurso de Juarez, na 
inauguração da ponte, que critica a tardança 
e agradece aos governos de Wilson, de Burity 
e de Ronaldo, enfim, a realização tão desejada: 
“Essa ponte ligará Cabaceiras ao tempo...”

A grande importância de Cabaceiras, 
para Juarez, estendia-se à sua vizinhança 
com Campina Grande, considerada por ele 
uma metrópole e um centro de história polí-

tica e de empreendedorismo 
no Estado. Citava esse mun-
do com exímio conhecimen-
to, da ferrovia à rodovia; das 
casas aos edifícios e palá-
cios. Sobremaneira, a educa-
ção que obteve, no histórico 
PIO XI, do Padre Emídio Via-
na, irmão de outro mestre, 
o amigo Professor Manuel 
Viana, do Centro de Educa-
ção da UFPB.

Juarez Farias exerceu relevantes fun-
ções de destaque, durante sua competente 
vida pública: Como vice-governador, assu-
miu o Governo do Estado; foi conselheiro e 
presidente do Tribunal de Contas; e imortal 
membro e presidente da Academia Paraibana 
de Letras, onde me estimulou e apoiou meus 
oito anos de gestão à frente da APL. Nesse 
convívio, detalhava-me suas ações na Sudene 
e o quanto ajudou à Paraíba e aos seus mu-
nicípios. Foi um braço forte do economista 
Celso Furtado, também entendendo de eco-
nomia, de pobreza e de o que é uma região 
em desenvolvimento. Na intrépida fala do seu 
sentimento, demonstrava que, na coragem, 
há sempre mais recursos do que na razão. Ju-
arez, conforme Jesus apud Lazarum (João 11, 
1 – 44), não deveria ter nos deixado...  

Falsas bandeiras
A discussão vem se estendendo nos 

últimos anos e, ao sabor dos interesses 
do momento, ganha os mais variados 
contornos e tonalidades. 

Uns, mais afoitos, evocam a tradi-
ção e defendem, muitas vezes, com ar-
gumentos pífios, bairristas e ufanos, 
que a condição de cidade metrópole 
que aglutina em sua órbita uma vasta 
região, cujas fronteiras extrapolam os 
limites estaduais, se impõe, por si mes-
ma, como legítima prerrogativa para 
acolher o equipamento público.

Outros adicionam mais argumentos 
aos discursos quando advogam que a 
instalação do serviço será mais uma ala-
vanca a impulsionar o desenvolvimento 
da cidade, incrementando os serviços 
que, atualmente, ela ofe-
rece e, assim, estimulando 
outras atividades correla-
tas. Desta forma, todas as 
estratégias valem e se jus-
tificam para obter este fim.

Paixões a parte, todos 
os argumentos, indepen-
dentes de quais matrizes 
e matizes procedam e sus-
tentem, trazem um ponto 
de afinidade: a necessidade de articula-
ção e união das “forças políticas” locais 
para a construção de um compacto bloco 
de pressão junto às instâncias governa-
mentais responsáveis pela autorização 
do serviço e liberação dos recursos para 
sua execução. Ondas hertzianas, mídias 
sociais ou, até mesmo, as rodas de con-
versa e fofoca nas esquinas da Lanchone-
te São Braz (pré pandemia) são inspira-
das e motivadas por esses pretextos.

Ou seja, a proposta aguerrida de 
autorização de construção do Hospital 
Universitário do Sertão como uma ban-
deira a ser empunhada por parlamen-
tares que, demonstrando sua força e 
liderança junto ao governo, consigam 

superar entraves políticos, burocráti-
cos, partidários e culturais e, assim, 
obtenham a liberação da construção e 
operacionalização deste serviço. To-
dos os pretextos, argumentos, defesas 
e, mesmo, apelações esquentadas pelo 
calor das paixões partidárias, trazem 
como mote central a cobrança de uma 
atuação mais incisiva dessas “forças 
políticas”, no atendimento dos “interes-
ses” da região.

Projeções são construídas traçando 
o desdobramento de carreiras políticas 
futuras para os que, usando sua força 
política (não explícitada, “barganha”), 
viceje a conquista do hospital. E assim, 
terá para a eternidade “o imorredouro 
agradecimento dos sertanejos”.

E o debate se arrasta. 
Inclusive, em tempos de pan-
demia e de interventor indi-
cado para gerenciar a univer-
sidade que pleiteia o serviço. 
Mais uma vez as vozes se 
robustecem na cobrança do 
empenho político das “lide-
ranças” que devem se asso-
ciar na briga pelo hospital, 
que se converte em moeda de 

troca política e perspectiva de projeção e 
combustível para pretensões político-elei-
toreiras de muitos.

E, neste caldeirão difuso de pai-
xões, parcialidades, escusos objetivos, 
o que não entra em cena é a defesa da 
universidade pública e o resguardo do 
princípio constitucional que assegura 
sua autonomia administrativa, finan-
ceira e didático-científica. 

Nesta compreensão, o hospital 
universitário se configura como um 
equipamento indispensável a exigir 
de todos o desfraldar da bandeira de 
defesa dos serviços e bens públicos 
como essenciais ao desenvolvimento 
humano e social pleno.

 Foi um braço forte do 
economista Celso Furtado, 
também entendendo de 

economia, de pobreza e de o 
que é uma região em 
desenvolvimento.   

 Nesta compreensão, 
o hospital universitário 

se configura como 
um equipamento 
indispensável   

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

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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Relatório da Secretaria de Estado da Saúde confirmou 35 mortes pela doença, número inferior ao recorde da quarta

A Paraíba registrou on-
tem uma ocupação de 86% 
dos leitos de UTI covid-19 
para adultos. De acordo 
com a atualização da Secre-
taria de Estado da Saúde 
(SES-PB), foram confirma-
dos 1.483 casos e 35 novas 
mortes pela doença, sendo 
31 delas nas últimas 24h. O 
quantitativo de falecimentos 
registrados é inferior ao dia 
anterior,  quarta-feira (10), 
quando 50 falecimentos fo-
ram computados.

O Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar infor-
mou que 73 pacientes fo-
ram internados nas últimas 
24h e, até o último boletim, 
27 pessoas aguardam leitos 
da Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI), sendo 13 nas 
Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAS), onde 8 estão 
em João Pessoa e os demais 
em hospitais. Além disso, 
dois pacientes estão em fila 
de enfermaria em UPAS da 
capital paraibana. 

Dos 1.483 casos regis-
trados ontem, 107 (7,21%) 
são pacientes hospitaliza-

dos e 1.376 (92,78%) são 
leves. Cinco cidades pos-
suem, juntas, 768 novos in-
fectados, o que corresponde 
a 51,78% do total registrado 
ontem: João Pessoa (448 
novos casos, total: 62.790); 
Campina Grande (149 no-
vos, total: 21.647); Cajazei-
ras (77 novos, total: 5.250); 
Santa Rita (56 novos, total: 
5.757) e Bayeux (38 novos, 
total: 4.519).

Segundo o último bo-
letim epidemiológico da 
Secretaria de Saúde, são 
234.254 casos confirmados 
da doença, distribuídos por 
todos os 223 municípios pa-
raibanos e 4.832 mortes por 
covid-19 desde o início da 
pandemia. 

As 35 novas mortes 
ocorreram entre os dias 
04 e 11 de março de 2021, 
entre os moradores das se-
guintes cidades: Cabedelo 
(1) Campina Grande (3), 
Catolé do Rocha (1), Conde 
(1), Gurinhém (1), Itabaia-
na (1), João Pessoa (19), 
Monteiro (1), Piancó (1), 
Pombal (1), Queimadas (1), 
Santa Cruz (1), Santa Rita 
(1), São José de Piranhas 
(1) e Tavares (1). 

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Boletim registra ocupação 
de 86% dos leitos de covid-19

O PSC alegava a ocorrência 
de fraude na eleição em Sou-
sa, no ano passado. O juiz, 
em sua decisão, porém, afir-
mou que não encontrou ele-
mentos comprobatórios das 
acusações imputadas à cha-
pa. Ao julgar improcedente a 
Aime, disse “não reconhecer a 
prática fraudulenta alegada, 
mantidos, pois, os mandatos 
conferidos aos impugnados”. 

Aime improcedente (2) 
Por decisão do juiz da 35ª 
Zona Eleitoral do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE/PB), Agílio Tomaz Mar-
ques, os mandatos do pre-
feito e do vice-prefeito de 
Sousa, Fábio Tyrone e Zenil-
do Oliveira, respectivamen-
te, estão mantidos. A Ação 
de Impugnação de Mandato 
Eletivo (Aime) foi movida pelo 
Partido Social Cristão (PSC)  

Numa emissora de TV, João Aze-
vêdo analisou que “O Brasil se 
tornou uma preocupação mundial 
por causa das novas cepas [de co-
vid-19]”, neste momento em que o 
país vivencia o pior cenário da pan-
demia. Já o prefeito Cícero Lucena 
(PP) se mostra apreensivo com o 
avanço da doença em João Pessoa 
por causa do “limite de pessoal”. 

“limite de pessoAl” 

FAltA de proFissionAis de sAúde no pAís AgrAvA combAte 

à pAndemiA: “não tem mão de obrA”, diz governAdor  

Aime improcedente (1) 

Com o avanço da pandemia de covid-19 em todo país, que tem gerado a escassez de leitos, sobretudo de UTI, 
em hospitais públicos e privados, outro problema está causando apreensão às autoridades de saúde e aos 
governadores: a falta de profissionais de saúde para atender a demanda crescente de pacientes, que termina, 
obviamente, por agravar ainda mais a já dramática crise enfrentada pelo sistema de saúde. Com o esforço 
dos gestores para abrir novos leitos de UTI, uma situação atípica vem ocorrendo em vários estados: mesmo 
quando existem leitos disponíveis, inclusive equipados com monitores e respiradores, não há profissionais em 

número suficiente para operá-los, fato este que causa a exaustão daqueles que já estão na linha de frente 
nas unidades hospitalares. Em Minas Gerais, apenas para citar um exemplo mais flagrante 

desse problema, o governador Romeu Zema (Novo) disse, em declaração ao ‘Esta-
do de Minas’, que “agora nós chegamos a um ponto no Brasil em que não há mais 
médicos. Inclusive, já fizemos chamamento, mas não há mais profissionais de saú-
de”. Na Paraíba, o governador João Azevêdo (foto) falou no mesmo diapasão: “E 
se precisar de mais médicos, onde vou contratar?”, questionou, lembrando que “na 
semana passada, contratamos mais 160 médicos” para atuar na linha frente de 
combate à pandemia. “Não tem mão-de-obra”, resumiu. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O PT da Paraíba, por sua vez, trabalha com a 
hipótese de ter o governador João Azevêdo no 
palanque de Lula, em 2022, afirma Jackson 
Macedo, presidente do partido. Em sua avalia-
ção, o palanque do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), que disputará a reeleição, já está 
assegurado na Paraíba: “Ficará em Campina 
Grande, com Romero Rodrigues”.

pt quer governAdor  
no pAlAnque de lulA 

o Foco é outro 

movimento plAusível 

“Isso não foi tratado com o PT”, respondeu 
João Azevêdo (Cidadania) ao ser provoca-
do, numa TV, a falar sobre a possibilidade 
de apoiar uma eventual candidatura de Lula 
a presidente. “Não discuto nem reeleição [a 
dele], quanto mais eleição presidencial”, afir-
mou, ressaltando que seu foco está voltado ao 
combate à pandemia, “para salvar vidas”.

Líder do governo na ALPB, Wilson Filho (PTB) vê como 
um movimento natural e plausível o PT da Paraíba 
apoiar a reeleição do governador João Azevêdo, até 
porque o partido integra a base governista. Ele lem-
brou que a cúpula petista, já expressou, publicamen-
te, a intenção de se manter na base. “Obviamente, é 
uma decisão que só cabe ao PT”, disse.
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Entre os falecimentos 
confirmados ontem, 18 de-
les eram mulheres e 17 deles 
foram de homens, sendo 7 
pacientes de hospitais priva-
dos, 1 em residência e os de-
mais em hospitais públicos. 
Eles tinham idades entre 28 
e 85 anos e a maioria tinha 
hipertensão e cardiopatia. 
Seis pessoas não tinham co-

morbidades.
A ocupação total de lei-

tos de UTI (adulto, pediátri-
co e obstétrico) em todo o 
estado é de 81%. Apenas os 
leitos de UTI para adultos 
na Região Metropolitana de 
João Pessoa possuem uma 
taxa de ocupação de 93%. 
Em Campina Grande estão 
ocupados 75% dos leitos 

de UTI adulto. Já no Sertão, 
89% dos leitos de UTI para 
adultos estão com pacientes. 

Até quinta-feira, 206 
municípios do estado regis-
traram óbitos por covid-19. 
Conforme o relatório da SES
-PB, 761.300 testes para diag-
nóstico da covid-19 já foram 
realizados e 170.836 pessoas 
estão recuperadas da doença. 

O sistema de informação 
SI-PNI registrou a aplicação de 
229.161 doses da vacina con-
tra a covid-19 na Paraíba. Até 
ontem, 172.445 pessoas foram 
imunizadas com a primeira e 
56.716 com a segunda dose. 
Os dados epidemiológicos de 
todos os municípios estão dis-
poníveis no site www.paraiba.
pb.gov.br/coronavirus.

Foto: Secom/PB

A Secretaria de Estado 
da Administração Peniten-
ciária (Seap) vai distribuir 
16.570 livros entre as biblio-
tecas das unidades prisionais 
no estado. Esse reforço de 
conteúdo nos espaços desti-
nados às atividades educacio-
nais é resultado de uma par-
ceria firmada entre a Seap e o 
Departamento Penitenciário 
Nacional (Depen).

O secretário da Seap, 
Sérgio Fonseca, destaca que 

os livros, além de renovar o 
acervo das bibliotecas, vão 
possibilitar a criação de no-
vos espaços, ampliando assim 
o processo de remição pela 
leitura, um dos benefícios a 
pessoas privadas de liberda-
de, garantidos na Lei de Exe-
cução Penal - LEP. “Com esta 
ação que integra nosso Plano 
Estadual de Educação em Pri-
sões – 2020/2024, nós esta-
mos multiplicando as chances 
de mais pessoas progredirem 

no processo de reintegração 
social com o uso e leitura de 
bons livros”, pontuou.  

O gerente executivo de 
Ressocialização, João Sitô-
nio Rosas, informou que 
os primeiros 1.380 livros 
acabam de chegar. Houve 
uma licitação nacional por 
parte do Depen e as empre-
sas vencedoras iniciam as 
entregas. No total, serão 11 
obras. A proposta é, a cada 
mês, se trabalhar um título 

específico. Os exemplares 
começam a ser organizados 
pela GER para encaminha-
mento às unidades penais.

“Vamos ampliar forte-
mente o processo de remição 
através da leitura, além de 
fortalecer as oficinas de lei-
tura de projetos que algumas 
unidades já desenvolvem, 
como também possibilitar a 
criação de novas bibliotecas 
de acordo com o que estabe-
lece o Planejamento Estraté-

gico da Seap”, destacou.
Há bibliotecas em diver-

sas penitenciárias, além de 
espaços para atividades edu-
cacionais nas demais. O Siste-
ma Penitenciário da Paraíba 
possui três escolas. Elas fun-
cionam dentro de penitenciá-
rias localizadas em Cajazeiras, 
Campina Grande e João Pes-
soa. Criadas através de Decre-
tos, as três escolas estaduais 
ofertam o Ensino Formal a 
apenados e funcionam na Pe-

nitenciária Regional Padrão 
de Cajazeiras – Escola Esta-
dual de Ensino Fundamental 
e Médio Ariano Vilar Suassu-
na; Penitenciária Regional de 
Campina Grande Raimundo 
Asfora (Serrotão) – Escola Es-
tadual de Ensino Fundamen-
tal e Médio Paulo Freire e na 
Penitenciária Desembargador 
Sílvio Porto, em João Pessoa 
– Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Graci-
liano Ramos.

Unidades prisionais ampliam acesso a  livros

Nas últimas 24 horas, 73 pacientes foram 
internados em UPAS e hospitais, de 
acordo com o Centro de Regulação 
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Iniciativa foi apresentada ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, já está aprovada e deve ser formalizada hoje

Consórcio NE anuncia compra de 
39,6 milhões de doses de vacina

Brasil registra 2.233 
mortes em 24 horas

O Brasil contabilizou 
pelo segundo dia consecuti-
vo mais de 2 mil mortes em 
decorrência do novo corona-
vírus. Segundo dados atua-
lizados ontem, pelo Minis-
tério da Saúde, nas últimas 
24 horas, o país registrou 
2.233 óbitos pela covid-19, 
totalizando 272.889 vidas 
perdidas. Anteontem, o re-
crudescimento da pandemia 
já tinha levado o Brasil a ba-
ter um recorde diário, com 
2.286 mortes.

Em 24 horas, foram con-
tabilizados 75.412 novos ca-
sos de covid-19, elevando o 
total para 11.277.717. 

Mortes no Rio
O Estado do Rio de Ja-

neiro registrou 190 mortes 
por covid-19 e 2.094 novos 
casos da doença no perío-
do de 24 horas, segundo 
boletim divulgado ontem, 
pela Secretaria Estadual 
de Saúde. Com os regis-
tros dessa quinta-feira, o 
número total de mortes, 
desde o início da pande-
mia, superou 34 mil: são 
34.083.

O número de casos da 
doença no estado chegou a 
601.666. A capital concen-
tra tanto o maior número 
de mortes (19.269) como o 
maior número de casos no 
estado (211.682).

O programa Giro Nordeste 
recebeu na noite de ontem o Go-
vernador do Piauí e presidente 
do Consórcio Nordeste, Wellin-
gton Dias. Ele avaliou a pande-
mia do coronavírus, a situação 
da vacinação e as restrições 
de circulação neste momento 
de colapso do sistema de saú-
de.  Na oportunidade, o gestor 
comentou sobre as rodadas de 
negociações com o Ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello e os 

governadores do Nordeste com 
o objetivo de celebrar um con-
trato para a compra da vacina 
russa Sputnik V a fim de atender 
a população da região.

“Temos uma postura de tra-
balhar para que a vacinação no 
Brasil seja feita na regra do Plano 
Estratégico Nacional de Imuni-
zação aprovado com base cien-
tífica em 20 de outubro. Temos 
esse contrato com 39 milhões 
de doses até agosto de 2021 com 
entregas já pra março, abril, maio 
e junho, totalizando até julho em 
torno de 26 milhões de doses e 

13 milhões de doses a partir de 
agosto”, esclareceu. 

O plano inicial era possuir 
50 milhões de doses em abril. 
Porém, a expectativa, segundo 
o gestor é que esse número seja 
cumprido até dezembro. Além 
disso, o governador declarou que 
hoje (12) o Ministério da Saúde 
se reúne com o Fundo Soberano 
Russo e os procuradores do Nor-
deste para finalizar e celebrar 
esse contrato para que as 39 mi-
lhões de doses sejam entregues 
para a distribuição dentro da 
regra nacional. 

O presidente do Consórcio 
Nordeste também revelou ne-
gociações com outros laborató-
rios para imunização buscando 
agilizar os procedimentos com 
base na lei sancionada na última 
quarta-feira (10) em relação às 
condições da Anvisa para autori-
zação de uso da Sputinik V. 

A meta é fechar março vaci-
nando em torno de 10 a 12 por 
cento da população do país e em 
abril completar em média 25% 
dos brasileiros.  Por enquanto, 
o governador do Piauí segue 
defendendo a continuidade das 

medidas restritivas para preven-
ção à covid-19, em especial dian-
te do colapso na rede hospitalar 
em todos os estados brasileiros. 

 “As medidas preventivas 
ajudam a ganhar um fôlego, mas 
a saída definitiva é a vacina. Esse 
é o pensamento tanto do Con-
sórcio Nordeste tanto do Fórum 
dos Governadores do Brasil. As 
medidas restritivas protegem a 
saúde, protegem do coronavírus 
e protegem a economia. É um 
colapso nacional”, analisou. 

No entanto, alerta que a 
possibilidade de um lockdown 

requer um apoio mais integrado 
para que possa ser realizado de 
fato. “Um lockdown significa nin-
guém sair de casa. É impossível 
de fazer sem ser pelo governo 
central porque precisa do Exér-
cito, Marinha, Aeronáutica, de 
todas as forças integradas com as 
forças estaduais. A gente tem fei-
to o que é possível pelos estados. 
Tem que adotar uma medida de 
restrição com uma adesão mui-
to forte porque quando eu saio 
sem cumprir a regra, eu trago 
coronavírus pra casa e é o que dá 
a elevada propagação”, declarou. 

Agência Estado

O Conselho de Secreta-
rias Municipais de Saúde da 
Paraíba (Cosems-PB) emitiu, 
na noite de ontem, uma nota 
de esclarecimento com relação 
às alegações do Secretário Mu-
nicipal de Saúde de Campina 
Grande, Filipe Reul, acerca da 
falta de assento do município 
junto à Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB-PB) por conta 
de uma mudança de estatuto. 
De acordo com a nota, o gestor 
teria destacado que por essa 
razão a cidade de Campina 
Grande não teria voto na co-
missão de intergestores.

O Cosems-PB detalhou a 

construção dos representan-
tes dos conselhos e comissões, 
destacando que no caso da CI-
B-PB, comissão em questão, 
a composição é feita por seis 
membros titulares e seus su-
plentes (1 e 2) representando 
a Secretaria de Estado de Saú-
de da Paraíba (SES-PB) e seis 
membros titulares com seus 
primeiro e segundo suplentes 
representando o Cosems-PB. 
Os representantes deste úl-
timo, tanto titulares quanto 
suplentes, são escolhidos entre 
os membros da Diretoria Exe-
cutiva. O Conselho, portanto, 
esclareceu que o município 
de Campina Grande não pos-
sui assento na Comissão por 
não fazer parte da Diretoria 

Executiva. Entretanto, afirma 
que isso não retira o direito 
de representação de Campi-
na Grande por parte daquela 
instância.

O Cosems-PB ainda ob-
servou que existe a possibi-
lidade do gestor municipal 
solicitar a inclusão de pauta 
na CIB-PB, ainda que sua via-
bilidade seja avaliada pelo 
presidente e vice-presiden-
te, considerando a relevância 
do assunto para o município, 
garantindo o “direito de fala”, 
como o Conselho ressalta em 
nota.

Além disso, a nota pontua 
que os secretários municipais 
de Saúde do Estado possuem 
espaço próprio de represen-

tação, a partir das Assembleias 
do Cosems-PB, onde os ges-
tores dos municípios podem 
debater entre si para criar es-
tratégias e antecipar posições 
na CIB-PB. Com relação a isso, 
o Cosems-PB argumentou que 
“é de extrema importância a 
participação dos gestores nes-
ses espaços, dos municípios 
de pequeno, médio e grande 
porte. No entanto, a ausência 
da interação e participação 
ativa do Município de Cam-
pina Grande nas assembleias 
que acontecem mensalmente 
demonstram um certo desin-
teresse em habilitar-se como 
representação no Órgão Supe-
rior deste Conselho”, conforme 
nota de esclarecimento.

Cosems-PB emite nota e esclarece  
situação de Campina Grande na CIB
Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Início do Paraibano é adiado para o final do mês

Wellington Dias avalia situação atual da pandemia

Apesar da declaração 
do secretário de Saúde do 
Estado, Geraldo Medeiros, 
de que os jogos de futebol 
profissional na Paraíba eram 
seguros e não havia risco de 
aumentar a pandemia do 
coronavírus, o Campeonato 
Paraibano de futebol pro-

fissional de 2021, que co-
meçaria no próximo dia 17, 
foi adiado para o dia 31. A 
decisão foi tomada no início 
da noite dessa quinta-feira, 
numa reunião da Federação 
Paraibana com os dirigentes 
dos clubes participantes da 
competição.

Além do agravamento 
da pandemia no estado, ou-
tro motivo pesou para a de-

cisão de adiamento. Estava 
havendo um conflito de da-
tas com a Copa do Brasil e o 
Treze não podia jogar contra 
o Atlético na primeira roda-
da, porque terá de enfrentar 
o América-MG, no próximo 
dia 18. Como a segunda ro-
dada do Paraibano só come-
çaria no dia 31, por causa da 
participação do Botafogo e 
do Treze na Copa do Nor-

deste, a primeira rodada foi 
adiada então para esta data. 
Com o adiamento, a primei-
ra fase do Paraibano só vai 
terminar no dia 19 de maio. 
Segundo o presidente do 
Botafogo, Alexandre Caval-
canti, a decisão foi tomada 
de comum acordo com os 
clubes. “Como havia um con-
flito de duas datas CBF, uma 
pela Copa do Brasil com o 

Treze, e outra pela Copa do 
Nordeste com o Botafogo, 
os clubes acharam por bem 
começar todo mundo junto, 
no final do mês. O Botafogo, 
por exemplo, só vai estrear 
no dia 1 de abril, contra o 
Sousa”, disse o dirigente do 
Belo.

Na primeira rodada, a 
pedido dos clubes do Ser-
tão, todos os jogos serão 

disputados às 16 horas. 
Treze e Atlético abrirão o 
Campeonato, em Campina 
Grande, no dia 31 de mar-
ço. No dia 1 de abril jogam 
Sousa e Botafogo, em Sousa. 
A competição prossegue no 
dia 3 com Nacional e Perili-
ma, em Patos e no dia 4 São 
Paulo Crystal e Campinense 
fecham a rodada, em Cruz do 
Espírito Santo. 

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br 

O governador João Aze-
vêdo se reuniu, por meio de 
videoconferência, ontem, 
com o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, e os de-
mais governadores do Nor-
deste, ocasião em que os 
gestores apresentaram a 
proposta para a aquisição 
de 39,6 milhões de doses da 
vacina Sputnik V que devem 
ser incluídas no Plano Na-
cional de Imunização (PNI). 
A iniciativa foi acolhida pelo 
ministro e deve ser formali-
zada hoje. 

 A negociação entre o 
Consórcio Interestadual de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel do Nordeste (Consórcio 
Nordeste) e o Fundo Sobe-
rano Russo foi iniciada no 
ano passado, sob a condu-
ção do governador da Bahia, 
Rui Costa, e foi viabilizada 
com a sanção por parte do 
Governo Federal da Lei que 
facilita a compra de vacinas, 
insumos e serviços neces-

Foto: Francisco França

sários à imunização contra 
a covid-19. 

“Nós agradecemos ao 
ministro pela decisão efetiva 
e parabenizamos o governa-
dor Rui Costa pelo empenho 
para garantir a disponibi-
lidade das doses. Estamos 

numa luta para salvar vidas. 
O Brasil precisa, mais do que 
nunca, da nossa união de for-
ças pela vacina para que pos-
samos vencer a pandemia”, 
ressaltou o governador João 
Azevêdo. 

 Na reunião virtual, o mi-

nistro ainda apresentou uma 
estimativa de distribuição de 
doses aos estados para mar-
ço. A previsão é de que sejam 
destinadas entre 22 milhões 
e 38 milhões de imunizantes 
contra a covid-19 até o final 
do mês.

Governador João Azevêdo participou da videoconferência com o ministro Pazuello: “Brasil precisa da nossa união”

O secretário da Segu-
rança e da Defesa Social da 
Paraíba, Jean Nunes, se reu-
niu, ontem, com o secretário 
de Operações Integradas do 
Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública (MJSP), Jefer-
son Lisbôa Gimenes, com o 
objetivo de fortalecer ações 
de combate ao crime organi-
zado e integrar o estado aos 
trabalhos voltados para esse 
tipo de atuação em território 
nacional. 

 De acordo com o secre-
tário Jean Nunes, a Paraíba já 
vem desenvolvendo opera-
ções de enfrentamento dos 
homicídios, tráfico, e crimes 
patrimoniais, e é importan-
te atuar também conjunta-
mente com outros estados 
e União. “Precisamos traba-
lhar de forma integrada e 

mais ainda com aqueles que 
fazem divisa com a Paraíba, 
para que fortaleçamos o com-
bate à violência, em especial 
o crime organizado”, frisou. 

Jeferson Lisboa explicou 
que as ações desenvolvidas 
pela Secretaria de Operações 
Integradas abrangem ativi-
dade de inteligência, análise 
criminal, policiamento os-
tensivo especializado e pro-
cedimentos de investigação 
especializados. “Além disso, 
nós vamos desenvolver ou-
tros programas que são pro-
jetos para auxiliar os estados 
em recursos, equipamentos 
e treinamentos”, adiantou. 

O encontro, que acon-
teceu em João Pessoa, con-
tou ainda com a presença 
de comitiva do MJSP e várias 
autoridades.

Estado e MJSP miram 
o crime organizado

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br



Paraíba
Operação limpeza
A Defesa Civil da capital coordena uma ação de 
limpeza dos rios da cidade com objetivo de reduzir os 
riscos de alagamentos causados pelas chuvas. Página 8
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Novo decreto municipal altera o funcionamento comércio, bares, restaurantes, escolas e mantém o toque de recolher

JP restringe mais a circulação 
de pessoas para conter a covid 
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Eventos sociais presenciais estão proibidos
O decreto também proíbe a reali-

zação de eventos sociais ou corporati-
vos, de forma presencial no Município 
de João Pessoa, tais como congressos, 
seminários, encontros científicos, festas, 
paredões de som, shows, casamentos 
ou assemelhados,em casas de recep-
ções, casas de festas, bares, restau-
rantes, ambientes públicos fechados 
ou abertos, espaços de dança, praças, 
praias, etc.

Da mesma forma, ficam proibidos 
de abrir boates, danceterias, lounges 
bar, teatros, circos e estabelecimentos 
similares. Bares, restaurantes e lancho-
netes devem respeitar a determinação 
de 50% de sua capacidade, ficando 
proibidos também a prática de dança 
no interior, a transmissão de jogos e 
competições desportivas, as apresen-
tações artísticas e o uso de narguilés.

A prática esportiva nas praias ou 
na orla da capital estão liberadas, des-
de que feitas em dupla, sem que haja 
contato físico direto dos praticantes, 
nem aglomeração. Ainda em relação 
às praias, o decreto veda a utilização de 
barracas, cadeiras, mesas, guarda-sóis, 
serviços de praia, ou ainda colocação 
de esteiras e/ou outros objetos na 

areia que estimulem a aglomeração 
de pessoas.

O consumo de alimentos e bebidas 
na calçada da orla e na faixa de areia 
das praias de João Pessoa segue proi-
bido, assim como a atividade dos am-
bulantes neste trecho da orla de nossa 
capital. O estacionamento da orla 
passa a funcionar somente até as 16h 
nos dias da semana, ficando proibido 
o uso depois deste horário. Em finais 
de semana ou feriados, a proibição é 
válida para o dia todo.

Fica prorrogado também até o dia 
26 de março o fechamento dos parques 
públicos, inclusive o Parque Solon de 
Lucena (Lagoa) e o Parque Zoobotânico 
Arruda Câmara (Bica), sendo permitida, 
exclusivamente, a prática nas praças 
públicas de atividades físicas individuais 
e em duplas que não envolvam contato 
físico direto entre os atletas. 

Setores diversos 
As academias de ginástica passam 

a funcionar até as 21h, com 50% de 
sua capacidade, sendo vedadas nestes 
espaços as atividades coletivas, deven-
do ser observadas todas as normas de 
distanciamento social e os protocolos 

específicos do setor. O mesmo vale para 
as instituições bancárias em relação à 
capacidade de 50% do total.

Por sua vez, as instituições de 
ensino privadas que ofertam Ensino 
Médio, Superior ou de cursos livres para 
maiores de 15 anos, devem funcionar 
exclusivamente por meio on-line. Nas 
demais ofertas de ensino, como Infantil 
e Fundamental, seguem inalteradas.

Multa por descumprimento
Os infratores do novo decreto po-

dem receber uma multa  de até R$50 
mil e interdição por até sete dias. Em 
caso de reincidência, será ampliado 
para 14 dias o prazo de interdição 
do estabelecimento, sem prejuízo da 
aplicação de multa. 

Ainda conforme o decreto, além 
da multa, quem descumprir pode res-
ponder civil e criminalmente por crime 
contra a saúde pública pelo ato de 
infringir a determinação do Poder Pú-
blico destinada a impedir a introdução 
ou propagação de doença contagiosa. 
No caso do descumprimento ser reinci-
dente por parte de estabelecimentos, a 
Prefeitura de João Pessoa poderá cassar 
o alvará de funcionamento do infrator.  

SERVIÇO 
Além dessas duas determinações, ficam liberados em caráter 
excepcional os seguintes estabelecimentos:

n Estabelecimentos médicos, hospitalares, odontológicos, 
farmacêuticos, psicológicos, laboratórios de análises clínicas 
e as clínicas de fisioterapia e de vacinação;
n Clínicas e hospitais veterinários; 
n Distribuição e comercialização de combustíveis e derivados 
e distribuidores e revendedores de água e gás; 
n Hipermercados, supermercados, mercados, açougues, pei-
xarias, padarias e lojas de conveniência situadas em postos 
de combustíveis, ficando expressamente vedado o consumo 
de quaisquer gêneros alimentícios e bebidas no local; 
n  Cemitérios e serviços funerários;
n  Serviços de manutenção, reposição, assistência técnica, 
monitoramento e inspeção de equipamentos e instalações 
de máquinas e equipamentos em geral, incluídos eleva-
dores, escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e 
climatização; 
n  Serviços de call center, observadas as normas do Decreto 
40.141, de 26 de março de 2020; 
n  Segurança privada; 
n  Empresas de saneamento, energia elétrica, telecomunica-
ções e internet; 
n  Assistência social e atendimento à população em estado 
de vulnerabilidade; 
n  Os órgãos de imprensa e os meios de comunicação e te-
lecomunicação em geral; 
n  Empresas prestadoras de serviços de mão-de-obra tercei-
rizada.

Medidas buscam garantir o distanciamento social e reduzir o risco de contágio da população pelo novo coronavírus 

Uso de máscara

Fiscalização notifica 190 lojas e multa 50 pessoas
José Alves
zavieira2@gmail.com

Mais de 190 estabeleci-
mentos comerciais já foram 
notificados este ano pelo Pro-
con-PB, e pelo menos 50 pessoas 
foram multadas por não uso de 
máscaras dentro desses ambien-
tes. Segundo a superintendente 
do Procon-PB, Késsia Liliana, “o 

valor da multa por pessoas sem 
máscaras dentro de qualquer 
estabelecimento é R$ 100, mas a 
obrigatoriedade do pagamento, 
é do dono do comércio”.

Ainda segundo Késsia, os 
estabelecimentos visitados fo-
ram notificados por diversos 
motivos, sendo que uma das 
principais causas, foi o fun-
cionamento em horário não 

permitido pelos Decretos. “Os 
comerciantes precisam traba-
lhar de acordo com os decretos, 
porque os Procons Estadual e 
Municipal estão atuando nos 
três turnos através da Operação 
Previna-se da Polícia Militar. A 
ação visa coibir irregularidades 
em shoppings, academias, su-
permercados e no comércio de 
modo geral”.

Desde o início da vigência 
do decreto divulgado no mês 
de fevereiro pelo Governo do 
Estado, a Central Integrada 
de Operações Policiais (Ciop), 
vem recebendo mais de 200 
denúncias diárias sobre atos 
de desobediência a Lei. Na Pa-
raíba, a Operação Previna-se no 
combate a covid-19 conta com 
o efetivo da Polícia Militar, Polí-

cia Civil e Corpo de Bombeiros 
Militar, com mais de 2 mil pro-
fissionais trabalhando por dia 
em regime de escala. 

O Procon-PB também 
está fiscalizando feiras livres, 
bares, restaurantes e casas de 
recepção, no sentido de coibir 
qualquer tipo de comemora-
ção (casamentos, formaturas e 
aniversários). As ações em João 

Pessoa e nas principais cidades 
do interior tem a finalidade de 
punir estabelecimentos que es-
tejam infringindo o decreto do 
Governo do Estado. O objetivo 
é o combate a disseminação 
da covid-19, as aglomerações 
e garantir a obrigatoriedade 
do uso de máscara de proteção 
para consumidores em todos os 
estabelecimentos comerciais.

Foto: Marcus Antonius

A Superintendência 
Executiva de Mobilidade Ur-
bana (Semob-JP) iniciou on-
tem, um esquema específico 
de operação do transporte 
público em João Pessoa, as-
segurando a circulação dos 
passageiros e evitando a 
aglomeração dentro dos veí-
culos, reduzindo os riscos de 
contágio da covid-19.

Uma força-tarefa vai 
atuar nos dias úteis, das 17h 
às 18h30, com 18 ônibus ex-
tras realizando o embarque 
dos usuários direto da Lagoa 
com destino aos bairros, agi-
lizando o retorno de quem 
sai da área central para casa 
e evitando que as linhas mais 
procuradas registrem lota-
ção acima da capacidade má-
xima permitida, 12 pessoas 
em pé mais as que estiverem 
sentadas. Outra medida a 
ser adotada, levando-se em 
consideração o fechamento 
do comércio, bares e restau-
rantes aos finais de semana, 
será a redução da frota nos 
próximos dois sábados, dias 
13 e 20 deste mês. 

Força-tarefa 
de ônibusA Prefeitura de João Pes-

soa publicou em uma edição 
especial do semanário oficial 
na noite de quarta-feira (10), 
um novo decreto trazendo no-
vas medidas restritivas como 
forma de combate à trans-
missão comunitária do novo 
coronavírus na capital. Os 
principais pontos com novas 
medidas sanitárias do decreto 
foram o aumento da restrição 
do funcionamento dos estabe-
lecimentos nos finais de sema-
na e ampliação dos setores do 
comércio que vão ter que fun-
cionar em horários específicos. 
O decreto tem validade até o 
dia 26 de março e se alinha ao 
publicado na quarta-feira pelo 
Governo do Estado.

A restrição de locomoção 
noturna, entre as 22h e 5h, foi 
mantida. Desta forma segue 
proibida a permanência em 
vias públicas, espaços públicos 
como praças e orla da capital. O 
serviço de transporte público 
segue funcionando apenas até 
às 22h e a recomendação é de 
que os idosos só usem entre as 
9h e 16h. Shoppings e centros 
comerciais passam a funcionar 
até às 21h, sendo proibida a 
venda de bebida alcoólica após 
as 16h. A mesma medida em 
relação à venda de bebidas vale 
para bares e restaurantes.

Supermercados, lancho-
netes e lojas de conveniência 
só devem funcionar até as 21h, 
sendo proibido consumo de 
bebidas alcoólicas após as 16h. 
Barbearias e salões de beleza 
passam a atender exclusiva-
mente por agendamento pré-
vio até as 17h. Escolinhas de 
esporte destinadas a crianças 
e adolescentes de até 15 anos 
podem funcionar até as 21h.

No período de 11 a 26 de 
março, tempo de vigor do novo 
decreto, fica determinado que 
os estabelecimentos do setor 
de serviços e comércio só po-
dem funcionar das 9h às 17h, 
excetuando-se os ambulantes, 
que devem trabalhar de 9h às 
16h. A construção civil é outro 
setor que passa a operar em 
horário específico, das 6h30 
às 16h30.

Finais de semana
Nos finais de semana, 

compreendidos nos dias 13,14, 
20 e 21 de março, restaurantes, 
bares e lanchonetes só poderão 
funcionar por delivery ou para 
retirada dos pedidos no local, 
sendo proibido o consumo no 
estabelecimento. Da mesma 
forma, as feiras livres estão 
liberadas, mas somente das 
5h às 16h, sendo observadas 
as normas de segurança para 
esses espaços, assim como da 
proibição de consumo de be-
bidas alcoólicas.

André Resende 
andreolimpio89@gmail.com
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Especialistas analisam as seis variáveis usadas para classificar, através de cores, a situação da pandemia nos municípios da PB

Como funciona o sistema de 
bandeiras no combate à covid
Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Há pouco mais de 12 meses 
da pandemia do novo coronaví-
rus no país, as cidades paraibanas 
seguem oscilando entre as ban-
deiras definidas pelo Governo do 
Estado para determinar as medi-
das de contenção da propagação 
da covid-19. Segundo a Secreta-
ria de Estado da Saúde, respon-
sável pelos estudos sanitários, 
para se chegar à classificação de 
cada município é preciso analisar 
seis fatores periodicamente para 
se chegar ao resultado das ava-
liações classificatórias do Plano 
Novo Normal Paraíba, que avalia 
três condições da pandemia: a 
situação de comportamento so-
cial, a capacidade do sistema de 
saúde e situação epidemiológica 
em tempos de pandemia.

O secretário executivo de 
Redes Hospitalares da Paraíba, 
Daniel Beltrammi, explica que 
o Comitê de Crise  da Covid-19 
analisa seis variáveis – sendo três 
estaduais, duas municipais e uma 
regional – para poder classificar 
em qual cor de bandeira o muni-
cípio se encontra, nas avaliações 
quinzenais do Plano Novo Nor-
mal Paraíba. 

Daniel Beltrammi explica 
que “a primeira que analisamos 
é a ‘taxa de progressão de casos 
novos’, ou seja, em que vemos 
em quantos por cento variaram 
os casos novos em todo o estado. 
Ela tem quatro níveis de valores 
diferentes: pode ser menor que 
5%, estar entre 5% e 8%, ficar 
entre 8% e 10% ou ser maior 
que 10%. Entre a menor pro-
gressão e a maior, a nota vai va-
riando de -10, -5 pontos, 5 pon-
tos ou 10 pontos”. E acrescenta: 
“Cada situação é momentânea e 

em cada avaliação o município 
pode receber uma nota dife-
rente que varia então entre -10 
e 10. Quanto menor a nota na 
avaliação novo normal, que é a 
combinação das notas para cada 
um dos seis indicadores, menor 
é a bandeira que a aquele muni-
cípio estará”. 

Outra variável que também 
é estadual e se analisa sua média 
móvel, é a ‘taxa efetiva de repro-
dução do vírus’, ou o famoso ‘R’ 
dos cálculos de score feitos no 
Plano Novo Normal, que mede 
quanto uma pessoa infectada é 
capaz de infectar outras. Essa 
taxa também conta com quatro 
níveis de avaliação. Se o R é me-
nor ou igual a 1, a cidade estaria 
fora do risco da pandemia, o ‘R’ 
pode ficar entre 1 e 2, maior que 
2 ou maior ou igual a 2,5. Quanto 
menor o R, menor a nota do score 
que pode variar entre -15, -10, 10 
e 15 pontos. 

A ‘taxa de imunidade po-
pulacional’ é terceiro indicador 
estadual. Ela também tem qua-
tro níveis de avaliação: maior ou 
igual a 80%, entre 75% e 80%, 
de 70% até 75% e menor que 
70%; que é o caso da Paraíba, 
já que a prevalência do vírus 
em todo o estado é de 10%, ou 
seja, um pouco mais de 400 mil 
pessoas tiveram contanto com o 
vírus. Segundo Daniel Beltrammi, 
que é médico sanitarista, quanto 
maior a imunidade populacional, 
menor a nota. Pois, essa variável 
ajuda a se proteger do vírus. Ela 
varia de -15, -10, 10 e 15 pontos. 
“Esses são os indicadores de or-
dem e abrangência estadual. Vale 
ressaltar quer a Paraíba foi o úni-
co estado da federação brasileira 
que fez o inquérito sorológico, 
para continuar cuidando das 
pessoas”, diz Daniel. 

n Vermelha
Restrições adicionais de lo-
comoção
n Laranja
Funcionamento apenas das 
atividades essenciais

n Amarela
Restrição ao funcionamento 
de atividades que repre-
sentam maior risco para o 
controle da pandemia

n Verde
Todos os setores com fun-
cionamento liberado, mas 
adotando medidas para o 
distanciamento social

Vale do Mamanguape

Pesquisa revela alta de casos e mortes
Lucilene Meireles
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

O Vale do Mamanguape, 
na Paraíba, tem registrado 
um crescente número de no-
vos casos e óbitos em razão da 
covid-19. A constatação é de 
um grupo de pesquisadores da 
Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB) que vem analisando, 
desde o início da pandemia, os 
dados dos 12 municípios que 
formam esta região. Enquanto 
em 01/05/2020 foram conta-
bilizados 5 casos; em 20/08, 
eram 6.060, atingindo um total 
de 9.866 casos em fevereiro 
de 2021. Somente no mês de 
fevereiro, foram 709 casos no-
vos. Desde dezembro, foram 
12 óbitos a cada mês, totali-
zando 36 mortes em 90 dias.  

“Estamos vivendo mais 
um pico da pandemia no Bra-
sil. Se não houver redução da 
ação do vírus, o colapso será 
inevitável nas próximas sema-
nas. O mesmo pode-se dizer 
do Vale do Mamanguape que 
atingiu 166 vidas perdidas”. O 
alerta está na ‘Pesquisa de Mo-
nitoramento da Pandemia da 
Covid-19 no Vale do Maman-
guape Paraibano, “o vírus que 
parou o mundo”’, lançada pela 
Universidade Federal da Para-
íba (UFPB), através do Grupo 
de Estudos e Pesquisas em 

Educação, Etnias e Economia 
Solidária (GEPeeeS).

“Estamos fazendo esses 
relatórios e enviado às secre-
tarias de Saúde e de Educação 
e imprensa para que a notícia 
passe a ecoar além do Vale do 
Mamanguape. O povo preci-
sa se conscientizar de que a 
pandemia está presente e ata-
cando a população. O número 
de óbitos é muito alto para a 
região”, observou o PhD Pau-
lo Roberto Palhano Silva, que 
coordena a pesquisa. 

De acordo ele, o compor-
tamento de crescimento eleva-
do vem sendo confirmado mês 
a mês, tendo início a partir do 
período eleitoral. Em setem-
bro, foram 42 casos confir-
mados; em outubro, disparou 
para 446; no mês de novem-
bro, foram 736 casos confir-
mados; em dezembro de 2020, 
foram 466 casos. Em janeiro de 
2021, os números voltaram a 
crescer, passando para 595 e, 
em fevereiro, atingiu um total 
de 709 casos de pessoas in-
fectadas. 

O número acumulativo de 
óbitos mostra que os números 
foram aumentando gradativa-
mente. Em 01/06/20 foram 
10 mortes, passando para 23 
no dia 10, e 47 no dia 30. Em 
10 de agosto, já eram somados 
89 óbitos, fechando o mês com 

um acumulado de 96 mortes. 
Em setembro, as perdas no 
Vale do Mamanguape supe-
raram a casa das 100 mortes, 
fechando o mês com 111 óbi-
tos. No dia 30 de dezembro, o 
número de vítimas fatais era 
de 142, chegando a fevereiro 
de 2021 com um total de 166 
perdas. 

Necessidade de atenção 
O poder público, confor-

me o pesquisador Paulo Ro-
berto Palhano da Silva, não 
lança a demanda para o poder 
estadual e nem para o federal. 
“É como se a pandemia existis-
se e não se tem reivindicações. 
Não tenho visto reivindicação 
da região de maneira pública”, 
lamentou. 

A pesquisa foi publicada 
no site principal da UFPB e 
também no Vale do Maman-
guape para que a situação te-
nha repercussão. A intenção 
é que a região seja integrada 
dentro das políticas de bene-
ficiamento com relação a equi-
pamentos permanentes. 

Medidas mais duras
Os pesquisadores da 

UFPB têm apresentado suges-
tões pedagógicas às prefeitu-
ras, mas conforme o coorde-
nador Paulo Roberto Palhano 
Silva, somente com uma in-

tervenção coletiva o vírus vai 
diminuir. “Nós acreditamos 
que somente com medidas 
coletivas, como o lockdown 
aos finais de semana, à noite, 
vai começar a ser quebrada 
essa cadeia de transmissão”, 
avaliou. Para ele “é necessário 
que tenhamos medidas efeti-
vas, coletivas para que a gente 
possa diminuir essa carga viral 
no Vale do Mamanguape, e que 
as pessoas tenham consciên-
cia”, comentou. 

Ele relatou que foi realiza-
do um diagnóstico entre 720 
educadores dos municípios, 
respondendo a um questio-
nário. Foi constatado que um 
número pequeno de educa-
dores foi contaminado. “Isso 
demonstra que foi muito acer-
tada a indicação que nós de-
mos para que as aulas fossem 
suspensas desde o primeiro 
momento”. Outras categorias, 
como taxistas, comerciários, 
foram contaminadas em gran-
de número, segundo Palhano. 

“Nós consideramos que 
devem ser aplicadas ao Vale 
do Mamanguape medidas res-
tritivas, não para tolher a li-
berdade de ninguém, mas para 
preservar a vida da população. 
As prefeituras têm o dever de 
se articular e tomar medidas 
para mudar os hábitos da po-
pulação”, completou. 

A pesquisa
A pesquisa foi coorde-

nada pelo PhD Paulo Roberto 
Palhano Silva e um comitê de 
especialistas. Eles analisam 
boletins epidemiológicos das 
secretarias de Saúde dos 12 
municípios do Vale do Maman-
guape, da Secretaria de Saúde 
da Paraíba e do Ministério da 
Saúde periodicamente. 

Os dados para o relatório 
foram coletados no período 
entre 31 de janeiro e 28 de 
fevereiro de 2021.

Hospital de 
Patos recebe 
doação 
de celular

O Serviço Social do 
Complexo Regional Deputa-
do Janduhy Carneiro de Patos 
(CHRDJC) ganhou um celular 
para a realização de videos-
chamadas entre os pacientes 
internos com covid-19 e os 
familiares, doado pelo dire-
tor da Clindimagem, empre-
sa que assumiu o Centro de 
Diagnóstico por Imagem do 
Complexo, Juan Demetrios.  O 
equipamento foi entregue na 
manhã de ontem e recebido 
pela assistente social, Maria 
do Socorro da Silva.  Antes, as 
videochamadas eram feitas 
com celulares de profissionais 
de saúde do hospital.

As videochamadas da 
unidade são realizadas de 
segunda a sexta e são media-
das pela psicóloga, Pryscilla 
Guedes, que todas as tardes, 
tem essa missão de mediar 
os diálogos de pacientes com 
suas famílias. “Todos os dias 
realizo visitas nas UTI’s e en-
fermarias para identificação 
dos pacientes conscientes e 
orientados e que estejam em 
condições clínicas e psicoló-
gicas para a realização das 
videochamadas”, explica ela, 
lembrando que os pacientes 
das enfermarias têm autoriza-
ção de ficar com o próprio ce-
lular, enquanto os de UTI não 
podem ficar com os aparelhos.

Avaliação da taxa de letalidade e ocupação hospitalar 
Já em relação às outras três va-

riantes, duas possuem abrangência 
municipal e a outra regional, no que 
diz respeito às macrorregiões de Saú-
de da Paraíba: João Pessoa Campina 
Grande e Patos. A quarta variável 
é a ‘taxa de letalidade observada’, 
que encontrada através da divisão 
do número de pessoas que residem 
na cidade e morreram pelo número 
de casos de covid-19. Obtendo assim 
quatro níveis de letalidade possível: 
menor que 3%, de 3% até 4%, entre 
4% e 5% e maior de 5%. Quanto 
menor a letalidade, menor a nota do 
‘score’ que colabora para o município 
a bandeira estar mais perto da verde 
e longe da vermelha. As notas atri-
buídas a essa variável são: -20, -10, 
10 e 20 pontos. 

O quinto indicador analisado é 
a ‘taxa de obediência ao isolamento 
social’. De acordo com Beltrammi, o 
cálculo é feito através das antenas 
de telefonia celular que cobrem a 
cidade. As operadoras informam o 
quanto os aparelhos estão se movi-
mentando. Quando a observação ao 
isolamento social for maior que 55%, 
que é um isolamento alto, represen-
tando a menor nota que é -20, uma 
taxa 50% a 55% tem o valor de -10, 
entre 45% e 50% são 10 pontos e me-

nor que 45% somam-se 20 pontos. 
O último indicador que é ob-

servado é a ‘taxa de ocupação hos-
pitalar’, que é a variável regional, 
utilizada para cada uma das cidades 
a depender de qual macrorregião 
ela faça parte. O sanitarista explica 
que quanto menor essa taxa, menor 
a nota que o município vai receber e 
logo mais perto da bandeira verde 
estará. “Taxas menores de 50% têm 
nota -20, entre 50% e 65% a nota 
-10, de 65% a 75% equivale a 10 
pontos e acima de 75% são 20 pon-
tos, que seria uma taxa de ocupação 
alta. Infelizmente, nesse momento, as 
médias de ocupação na Paraíba têm 
a tendência de ficar acima de 55%, 
em função do difícil momento dessa 
pandemia”.

“Quando eu acabo de analisar 
um município, eu reúno as notas 
dadas para cada um dos seis indica-
dores que nós acompanhamos juntos 
e esse somatório dá uma nota final 
que coloca os municípios entre as va-
riações de notas para cada bandeira. 
Quanto menor a nota mais perto da 
bandeira verde. Se essa nota sobe, 
ela pode ir variando e colocando 
o município em bandeira amarela, 
laranja ou vermelha”, esclarece Bel-
trammi. 

O professor da Universida-
de Federal da Paraíba e um dos 
coordenadores do ‘Observatório 
de Síndrome Respiratória da UFPB 
(OBSRUFPB), Hemílio Campos Coê-
lho, ressalta que a Estatística está 
sendo primordial para fornecer, 
dentro de níveis de confiança rigo-
rosos, a melhor evidência científica 
para a tomada de decisão na área 
da Saúde no estado. “A gente utiliza 
duas metodologias de análise dos 
dados, que são já conhecidas na 
literatura científica e especializada 
no assunto: uma é a construção de 
modelos estatísticos para fornecer 
estimativas sobre novos casos ou 
novos óbitos em estados e capitais 
do país; a outra está focada no cál-
culo do número reprodutivo efetivo, 
chamado popularmente de ‘R’. Com 
essas duas metodologias, temos 
feito relatórios de acompanhamento 
da pandemia e repassamos para a 
secretaria estadual de Saúde que 
faz a classificação das cidades nas 
bandeiras”. 

O estatístico comenta que essas 
análises têm o intuito de mostrar a 
realidade da situação e alertar aos 
gestores que o número de casos tem 
um determinado comportamento em 
casa período. 

SERVIÇO 
Ranking do número 
de óbitos por 
covid-19 no Vale 
do Mamanguape

n Mamanguape - 46 
n Rio Tinto 35
n Jacaraú - 15
n Itapororoca - 13
n Cuité de Maman-
guape - 12
n Baía da Traição - 9
n Mataraca - 9
n Capim - 9
n Marcação - 6
n Pedro Régis - 6
n Lagoa de Dentro - 4
n Curral de Cima - 2

Fonte: UFPB. 

CLASSIfICAÇãO dAS bAndEIRAS
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Criminosos usaram um veículo com placas alteradas com fita adesiva; todos residem no Valentina Figueiredo

Uma perseguição e tro-
ca de tiros foram suficientes 
para policiais do 5º Bata-
lhão da PM prenderem três 
homens suspeitos de terem 
participado de um assalto 
a uma loja de confecções 
de surf na cidade de Santa 
Rita, Região metropolitana 
de João Pessoa, ocorrido na 
manhã dessa quinta-feira 
(11). O trio estava em um 
veículo com as placas falsas 
QOU-6458-Belo Horizonte
-MG. As placas originais são 
QUU-5448.

Segundo informações da 
Polícia Militar, Harrison Ra-
muth Fernandes Nogueira, 
30 anos; Rafael Leal Rode-
rigues, de 21 e um adoles-
cente de 17 anos assalta-
ram uma loja em Santa Rita. 
Imediatamente o comando 
do 7º BPM solicitou apoio 
ao informar que o veículo, 
com os assaltantes, estava 

indo em direção a João Pes-
soa. Próximo ao Valentina 
Figueiredo o carro passou a 
ser seguido por guarnições 
do 5º Batalhão.

Ao chegar em um con-
torno próximo a sede do 
Sesc-Gravatá o motorista do 
veículo perdeu o controle e 
colidiu de frente contra um 
poste. Além da prisão do 
trio, dentro do carro os po-
liciais encontraram grande 
quantidade de roupas rou-
badas da loja.

Para a polícia, o con-
dutor do carro informou 
que, apesar de conhecer os 
outros dois presos, ele tra-
balha com transporte al-
ternativo e não participou 
do assalto em Santa Rita. 
Os três, que não tiveram 
os nomes revelados foram 
levados para a Central de 
Polícia, junto com o veículo 
e o produto roubado. O pro-
prietário do estabelecimen-
to comercial foi informado 
para reaver os produtos.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Trio é perseguido e preso após 
assalto a loja em Santa Rita 

No porta-malas, foram encontradas as roupas da loja de surfe de Santa Rita; veículo estava com adesivos cobrindo parte das placas originais

Fotos: PMPB

Igor de Araújo Batista, 
de 21 anos. É a identificação 
do jovem preso na manhã 
dessa quinta-feira (11), no 
bairro do Bodocongó, em 
Campina Grande, em ação 
realizada por policiais da 
Delegacia de Roubos e Fur-
tos em cumprimento a man-
dados de prisão expedidos 
pelas Comarcas de Boquei-
rão (2) e da cidade pernam-
bucana de Santa Cruz do 
Capibaribe. Ele também era 
procurado por crimes prati-
cados na cidade paraibana 
de Barra de São Miguel.

Segundo informações 
da Polícia Civil, Igor foi sur-
preendido pelos agentes da 
DRE e, de posse de uma arma 
de fogo efetuou disparos e 
tentou fugir pulando muros. 
Os policiais revidaram e o 
jovem foi atingido com um 
tiro na perna direita, mesmo 
assim ele jogou a arma num 
local de difícil acesso.

moradores de Barra 
de São Miguel e também de 
Boqueirão denunciaram que 
Igor agia sempre armado e 
com violência. Ele também já 
conseguiu, pelo menos, duas 

vezes fugir da cadeia pública 
de Santa Cruz do Capibari-
be. Ontem a tarde, após ser 
autuado em flagrante, foi 
levado para um presídio de 
Campina Grande.

Dentro de ônibus
José Carlos de Oliveira 

de 19 anos, foi preso no in-
terior de um transporte co-
letivo que fazia a 092, em 
Campina Grande foi preso 
por um policial penal quan-
do tentava assaltar pas-
sageiros do ônibus. O fato 
aconteceu por volta das 10h 
dessa quinta-feira (11) às 
margens do Açude Velho. 

Segundo o policial pe-
nal, o jovem tentou assal-
tar um passageiro. “Nesse 
momento me identifiquei 
como polícia, mas ele não 
atendeu e fui obrigado a 
atirar acertando a mão 
dele que estava com a faca”, 
explicou o policial penal. O 
Samu foi acionado socor-
rendo José Carlos para o 
Hospital de Emergência e 
Trauma de Campina Gran-
de. Ele está internado sob 
custódia policial.

Fugitivo de PE é preso 
em Campina Grande

Tráfico de drogas

Polícia descobre plantio de maconha 
na cidade de Riachão do Bacamarte

Duas apreensões de 
drogas, nas cidades de Ria-
chão de Bacamarte e Sapé 
foram realizadas nas últi-
mas 24 horas pela Polícia 
Civil da Paraíba. Duas pes-
soas foram presas em Sapé. 
As ações foram comandadas 
pelos delegados Valdélio 
Lobo e Bruno Germano.

Em Riachão de Baca-
marte, a ação foi realizada 
por policiais da Delegacia de 
Ingá que apreenderam duas 
espingardas e localizaram 
uma plantação de maconha 
em um sítio na zona rural do 
município. Sementes da erva 
também foram apreendidas.

No local, os policiais 

constataram uma espécie de 
“horta” reservada ao cultivo 
da maconha e uma porção 
já pronta para comércio ou 
consumo foi encontrada 
dentro de vasilhames. O 
proprietário do sítio correu 
pelo mato, ao perceber a 
chegada da polícia.

De acordo com o dele-
gado Valdélio Lobo, a Polícia 
Civil já estava investigando a 
informação de que uma pes-
soa que estava “plantando 
maconha” naquela proprie-
dade. “Vamos apenas aguar-
dar o resultado do laudo pe-
ricial para confirmar, mas as 
características são bem pa-
recidas com maconha mes-
mo”, disse o delegado.

Sapé
A Polícia Civil, através 

de equipes da Delegacia de 
Repressão ao Entorpecente 
de João Pessoa, após denún-
cia através do 197 realizou 
operação policial no mu-

nicípio de Sapé resultando 
na prisão em flagrante de 
dois homens e apreensão 
de aproximadamente 40kg 
de droga, sendo 36 quilos de 
maconha e quatro de cocaí-
na, além de uma balança.

Segundo o delegado 
Bruno Germano, que co-
mandou a operação, ao che-
garem em Sapé, os agentes 
de investigação da DRE/JP 
ficaram próximos à residên-
cia de um dos suspeitos e, no 
momento que ia sair numa 
moto com o companheiro, 
foram abordados e numa 
caixa de ferramentas foram 
encontrados os entorpecen-
tes e a balança.

Germano informou que 
um dos presos possui ante-
cedentes criminais, enquan-
to que o segundo foi preso 
pela primeira vez. Ambos 
foram conduzidos para a 
Central de Polícia em João 
Pessoa e vão responder por 
tráfico de drogas.Parte da droga foi apreendida dentro de uma bolsa de ferramentas
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A Polícia Rodoviária Federal rea-
lizará no dia 24 deste mês, leilão de 
veículos que foram retidos em fiscali-
zações ou abandonados e removidos 
para os pátios conveniados. O leilão 
ocorrerá exclusivamente na modali-
dade eletrônica. Os veículos apreen-
didos pela PRF possuem o prazo de 
até 60 dias para serem retirados dos 
pátios pelos proprietários ou pela 
pessoa que conduzia o veículo no mo-
mento da fiscalização antes de serem 
leiloados. Após esse prazo, a PRF po-
derá leiloá-los e com os valores arre-
cadados pagar as dívidas de guincho, 
pátio e demais tributos existentes.

Neste leilão estarão disponí-
veis para serem arrematados 362 
lotes de veículos, entre automóveis 

e motocicletas, classificados como 
conservados, aqueles que possuem 
condições de trafegar, e como suca-
tas (sem condições de voltar a circu-
lar mas que suas peças poderão ser 
reaproveitáveis).

Em virtude da pandemia ocasio-
nada pela covid-19, o leilão ocorrerá 
exclusivamente na modalidade ele-
trônica, por meio da plataforma digi-
tal www.leiloespb.com.br, em sessão 
pública, a partir das 9h. Os lances já 
podem ser realizados através do en-
dereço eletrônico.

Os interessados em participar 
poderão analisar presencialmente os 
veículos a serem leiloados mediante 
prévio agendamento, com antece-
dência mínima de 48h, a partir do 

próximo dia 17 até o dia 23, em dias 
úteis, nos horários de 8h às 11h30 e 
de 14h às 16h30. Serão adotadas me-
didas de controle de acesso às depen-
dências dos pátios.

Contatos para agendar visitação:
Pátio da Transguard - Metro-

politana: Rua Manoel de Souza 
Brandão, s/n, Loteamento Boa Vis-
ta, Santa Rita. Endereço eletrônico: 
joaopessoa@transguard.com.br, te-
lefone: (83) 3229-1771 (fixo e what-
sapp); Pátio da Transguard - Camina 
Grande: Rodovia BR-230, Km 146, 
Distrito de Santa Terezinha; ende-
reço eletrônico: campinagrande@
transguard.com.br, telefone (83) 
3338-2875 (fixo e whatsapp).

PRF realiza leilão de veículo no próximo dia 24

Os veículos a serem leiloados estão expostos em Santa Rita e Campina Grande
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Equipes retiraram das águas, além de vegetação e troncos, objetos como pneus, bicicletas, louças sanitárias, fogões e sofás
A Prefeitura de João Pessoa, 

por meio da Secretaria Executi-
va da Defesa Civil, vem fazendo 
permanentemente a limpeza 
e o desassoreamento dos rios 
da capital. Desde janeiro deste 
ano, quando foram iniciadas as 
ações, já foram retirados cerca de 
48.000m³ de lixo dos leitos dos 
rios urbanos. O trabalho segue 
um cronograma e é realizado em 
trechos estratégicos.

O secretário da Defesa Ci-
vil, Kelson Chaves, disse que se 
trata de uma importante me-
dida de prevenção para evitar 
inundações e, portanto, não 
pode parar. “Estamos atentos, 
monitorando os rios e reali-
zando ações. A limpeza e de-
sassoreamento continuam de 
forma ininterrupta. Três má-
quinas operam normalmente 
em pontos definidos pela De-

fesa Civil. Isso trará bons re-
sultados nas chuvas”, afirmou.

O engenheiro Alberto Sa-
bino, diretor de Minimização 
de Desastres da Defesa Civil, 
explicou que o acúmulo de 
lixo às margens dos rios di-
ficulta o escoamento normal 
das águas, ocasionando sérios 
problemas para os moradores 
das comunidades ribeirinhas, 
especialmente no período de 
chuvas. “O transbordamento 
da calha dos rios gera inun-
dações e, consequentemente, 
em alguns casos é necessário 
a remoção das famílias que 
moram nas áreas de risco”, 
observou.

Atualmente estão sendo 
executadas as ações no Rio Ja-
guaribe, no trecho que com-
preende as comunidades São 
José e Chatuba, no bairro de Ma-

naíra e também no Rio Cuiá, no 
trecho da Comunidade Frei Da-
mião, no Valentina Figueiredo.

 
Lixo extraído dos rios
Durante as ações, as equi-

pes da Defesa Civil que fazem 
a limpeza do leito dos rios se 
deparam não apenas com a ve-
getação aquática, troncos de 
árvores e animais mortos, mas 
também os mais diversos tipos 
de resíduos e objetos jogados 
pela população, a exemplo de 
plásticos, tecidos, pneus, bici-
cletas, peças de automóveis, 
portas, geladeiras, fogões, sofás, 
camas, louças sanitárias, entre 
outros objetos.

A Defesa Civil de João Pes-
soa lembra que a população 
pode entrar em contato com o 
órgão através do telefone (83) 
98831-6885.

Defesa Civil já retirou cerca 
de 48.000m³ de lixo dos rios

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

Forte Velho 

Baía da Traição

Litoral Norte 

LiToraL SuL

O Shopping Rural no Sítio Tambaba, situado no Litoral Sul da Paraíba é ponto de para-
da para guias e três empresas de quadriciclo que fazem visitas ao assentamento. Atualmen-
te, são nove lojas que compõem o shopping, composto de pequenas casas de taipa feitas 
pelos moradores para comercialização de doces, tapiocas, caldos, castanhas, cachaças, 
sorvetes artesanais, artesanato e moda praia. Os turistas ficam encantados com a beleza e a 
originalidade do lugar, onde quase tudo o que se vende é feito pela comunidade. Vale a pena 
uma parada para degustar as delicias produzidas na comunidade.

alagoa Grande

Se você quer conhecer a cultura e saborear a culinária dos quilombolas, vá 
vivenciar um dia na Caiana dos Crioulos, em Alagoa Grande, região do Brejo. 
Será um dia muito bacana e maravilhoso no lugar que você ficará fascinado com 
a beleza natural, pois a vegetação nativa aliada a plantação cultivada pelas 130 
famílias que residem no quilombo, uma área de aproximadamente 160 hectares, 
enchem os nossos olhos e a imaginação a um tempo remoto onde os escravos 
fugidos ali se instalaram. A implantação do turismo de vivência e experiência na 
comunidade foi iniciada com a Banda de Pífanos (banda cabaçal), que desde a dé-
cada de 1940 a comunidade era conhecida pela banda que animava festas na sede 
do município de Alagoa Grande. Depois, veio as apresentações culturais (danças 
típicas como a ciranda, o coco de roda, apresentações de capoeira, maculelê, forró 
pé de serra), gastronomia típica quilombola e a comercialização de artesanato e 
produtos da agricultura familiar. O quilombo também tem o turismo de aventura 
que é realizado na trilha ecológica da Pedra do Reino Encantado (percurso de 2 
Km), onde o turista tem uma belíssima paisagem da região e também visitar o 
museu quilombola. 

Fotos: Teresa Duarte

Lugar em perfeita sintonia com a natureza, Forte Velho, distrito de Santa Rita, vem despontando 
no turismo com a instalação de pousadas, bares e restaurantes típicos, onde pode-se degustar a 
gastronomia típica e de qualidade. Forte Velho fica as margens do Rio Paraíba e o acesso pode ser 
feito via terrestre passando pelo município de Santa Rita, através da BR-101, depois seguindo por 
uma estrada de terra cercada por canaviais e resquícios de mata atlântica. O local também é acessível 
por ônibus partindo da cidade de Santa Rita, ou por barco, a partir da Praia do Jacaré em Cabedelo, 
onde o turista fará um belo passeio pelo Rio Paraíba que passa por vários pontos como Costinha, 
Ilha da Restinga e parando na comunidade de Forte Velho, em forte velho.

A prefeitura municipal da Baía da 
Traição está transformando a orla em 
um verdadeiro cartão postal para os 
turistas e a população local. O local, 
que não havia nenhuma infraestrutura 
que dificultava o acesso da população 
em um dos trechos mais bonitos do 
município, agora conta com uma pavi-
mentação, área para estacionamento, 
canteiros de flores, letreiro com as ini-
ciais BT, bem como uma parte central 
que foi colocada para ornamentação 
das datas especiais. No momento esse 
espaço está simbolizando a Páscoa, a 
exemplo do coelho, cenoura, ovos, etc.

Com aproximadamente 60 quilômetros de praias, o Litoral Norte 
paraibano caracteriza-se por rios, falésias e preservação da Mata Atlântica. 
A região também é conhecida pela existência de aldeias dos índios 
potiguaras, preservando a história e tradição das tribos. Para facilitar o 
acesso de turistas e visitantes o Governo do Estado investiu na construção 
e pavimentação de rodovias que dão acesso às cidades de Lucena, Baía da 
Traição, Mamanguape e Mataraca, esta última faz divisa com o Estado do Rio 
Grande do Norte.

Meio ambiente

Novo Viveiro Municipal terá espaço para Educação ambiental
A Prefeitura de João Pes-

soa, por meio dos técnicos da 
Secretaria de Meio Ambiente 
(Semam), está revitalizando 
uma área verde onde vai fun-
cionar o novo Viveiro Munici-
pal de Plantas Nativas. O local 
está sendo adequado para fun-
cionar como um espaço para 

educação ambiental, onde as 
pessoas poderão ter contato 
com todos os processos de 
produção das mudas de árvo-
res - do preparo das sementes, 
das mudas até poder vislum-
brar e entender como se de-
senvolve e nasce uma árvore.

A nova área fica perto do 

antigo Viveiro, no Valentina 
Figueiredo, e foi cedida pelo 
Serviço Social do Comércio 
(Sesc), em parceria com a Pre-
feitura.

O secretário de Meio Am-
biente, Welison de Araújo Sil-
veira, destacou que o Viveiro é 
de extrema importância para a 

preservação e recuperação das 
áreas verdes, bem como nas 
ações de educação ambiental. 
“O Viveiro é o local onde nasce 
o verde de nossa capital, onde 
são produzidas mudas utili-
zando técnicas profissionais, 
a partir de árvores matrizes 
georeferenciadas. Sem dúvida 

um espaço que será tratado 
com todo cuidado por esta 
gestão”, afirmou.

No novo espaço os téc-
nicos da Semam darão conti-
nuidade à produção de mudas 
de árvores nativas, que serão 
utilizadas no plantio urbano, 
na recuperação de áreas de-

gradadas e distribuídas com 
a população que procura o 
Viveiro. Assim que o Viveiro 
estiver pronto para receber 
as pessoas que desejam pegar 
uma muda, a população será 
avisada por meio dos canais 
de comunicação da Prefeitura 
de João Pessoa.

Ação visa desobstruir margens dos rios e remover detritos das águas para evitar alagamentos, principalmente durante as chuvas 

Foto: Secom-JP
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Mulheres em foco
Nesta sexta-feira, projeto ‘Cine Bangüê On-Line’ exibirá três 
curtas-metragens dirigido por realizadoras: ‘Um Outro Ensaio’ 
(foto), ‘Sur’ e ‘Quase Consolação’. Página 12
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Evento virtual começa hoje e vai até o dia 21 com 10 espetáculos produzidos por LGBTQIA+, negros, indígenas e mulheres
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Piollin promove o 1o Festival 
Representa de Artes Cênicas

CONFIRA ABAIXO A PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
DO EVENTO:
 
n DIA 12: (sexta-feira)
20h - Vogue: não é só uma capa! (Triperform)
n DIA 13 (sábado)
18h - Arara Azul (Palhaço Bambam)
n DIA 14 (domingo)
18h - Rainha dos Dois Mundos (Manowey Edna Diniz)
n DIA 15 (segunda-feira)
20h - Eternamente Bibi (Cara Dupla Coletivo de Teatro)
n DIA 16: (terça-feira)
20h - Reza (Ewellyn Lima)
n DIA 17: (quarta-feira)
20h - Palavra de Rei (Cia. Café com Pão)
n DIA 18: (quinta-feira)
20h - Show Opinião de Novo (Grupo Opinião)
n DIA 19: (sexta-feira)
20h - A Erudita (Priscilla Cler)
n DIA 20: (sábado)
21h - Eu-Casa (Parahyba Rio Mulher)
n DIA 21: (domingo)
20h - Corpo Espetáculo (Corpo Espetáculo)

O Centro Cultural Piol-
lin realiza, a partir desta 
sexta-feira, em formato 
virtual, o 1º Festival Re-
presenta de Artes Cênicas, 
que vai se estender até o 
próximo dia 21 oferecendo 
10 atrações ao público, que 
serão exibidas pela plata-
forma Zoom.

Além dos espetáculos, o 
evento virtual ainda tem ou-
tro seguimento, chamado de 
‘Acervo da Diversidade’, com 
23 espetáculos disponível 
pelo canal oficial do Centro 
Cultural no YouTube.

“O nosso objetivo, com o 
festival, é agregar essa diver-
sidade cultural que existe, a 
exemplo de mulheres pretas 
e indígenas, que costuma 
ser escanteada por não ter 
o seu trabalho contemplado 
com algum outro edital, ou 
porque não sabem preenche
-lo”, disse o coordenador de 
projetos e produtor do Cen-
tro Cultural Piollin, Aelson 
Felinto. “É também unir as 
diversas vozes que seguem 
produzindo, fabulando e re-
sistindo em seus fazeres ar-
tísticos”, explicou.

O coordenador expli-
cou que o evento tem cará-
ter inclusivo, pois é dedica-
do a trabalhos de artistas, 
grupos ou coletivos for-
mados por pessoas LGBT-
QIA+, negras, indígenas ou 
por mulheres do Estado da 
Paraíba. “O intuito é forta-
lecer conexões entre artis-
tas e públicos paraibanos, 
além de servir como es-
paço formativo tanto para 
as educandas e educandos 
do Centro Cultural Piollin 
como de toda a Paraíba”.

Aelson Felinto infor-
mou que os valores dos in-
gressos obtidos serão rever-
tidos para a manutenção e 
desenvolvimento de ações 
do Centro Cultural Piollin, 
localizado na capital parai-
bana, enquanto o montan-
te a ser arrecadado com a 
parte dos vídeos disponibi-

lizados no ‘Acervo da Diver-
sidade’ irá para os próprios 
grupos. As obras artísticas 
ficarão disponíveis por dois 
meses no canal.

O 1º Festival Represen-
ta de Artes Cênicas é reali-
zado por meio da Lei Fede-
ral de Emergência Cultural 
Aldir Blanc e subsidiado, 
através de chamamento 
público, pelo Município de 
João Pessoa. 

Os 10 espetáculos do 
evento principal serão 
apresentados apenas uma 
vez e, após cada exibição, o 
público poderá debater so-
bre aspectos das produções 
com os artistas e curadores 
do festival. 

Aelson Felinto desta-
cou que apenas uma das 
atrações será apresentada 
ao vivo, que será o Eu-Casa, 
que o Parahyba Rio Mulher 
vai mostrar no dia 20, às 
21h. “O próprio grupo vai 
coordenar essa apresenta-
ção”, disse ele. 

“O festival é importan-
te porque, através da arte, 
esses grupos ganham visi-
bilidade nesse período de 
pandemia, e possui duas 
peculiaridades, intimamen-
te conectadas: trata-se de 
um festival totalmente on
-line e inclusivo, no qual to-
dos os 33 trabalhos inscri-
tos e selecionados possuem 
lugar no festival. O trabalho 
cuidadoso realizado pela 
curadoria da edição, forma-
da pela atriz Norma Góes e 
pelos atores Miguel Segun-
do e Léo Palma,  selecionou 
10 obras para compor a 
programação ‘Representa’ 
e os demais trabalhos farão 
parte do ‘Acervo da Diversi-
dade’”, detalhou ele.

Para não deixar nin-
guém de fora, os curado-
res tiveram autonomia e a 
maior dificuldade foi a de 
conseguir dar “a cara”, que 
é “a cereja do bolo” do even-
to, segundo o coordenador. 
“Tiveram que contemplar 
essa diversidade, pois há 
linguagens de circo, dan-
ça, performance e até para 

o público infantil. A ideia é 
que todos possam ter espa-
ço para destaque e retorno 
artístico e financeiro de 
suas obras. Além da visibi-
lidade, o evento vem para 
dar um alívio, um respiro 
para esses grupos, nesse 
período de pandemia. O ar-
tista faz o seu trabalho para 
ser apreciado pelo público”, 
comentou Aelson Felinto.

O ingresso individual 
para o Festival Representa 
de Artes Cênicas custa R$ 
10, mas também é possí-
vel adquiri-lo pelo número 
de WhatsApp (83) 99689-
4424, através dos combos: 
para três espetáculos, R$ 24, 
ou se optar por cinco, o valor 
é R$ 40. Para quem quiser 
assistir os vídeos disponíveis 
no ‘Acervo da Diversidade’, 
o valor mínimo é de R$ 20 

e, para isso, é preciso entrar 
em contato através do núme-
ro (83) 99824-4728. 

Em ambos casos será 
providenciada a conta para 
a transferência ou o pa-
gamento através do canal 
Pix. Os links para acesso 
às transmissões dos espe-
táculos serão enviados ao 
pagante uma hora antes do 
início das exibições. 

‘Vogue: não é só uma capa!’ abrirá o festival 
on-line dissecando um estilo da dança

Quem abre a programação 
do 1º Festival Representa de 
Artes Cênicas nesta sexta-feira 
é o grupo TriPerform, com o es-
petáculo de dança Vogue: não 
só uma capa!, composto por 
Artur Xavier, Rafael Maurício e 
Thiago Fontes.

Um dos integrantes do Tri-
Perform, Artur Xavier falou 
sobre a produção de dança  
que começará às 20h. “É um 
trabalho audiovisual produzido 
e planejado por mim, Rafael 
Maurício e Thiago Fontes. A 
ideia do espetáculo surgiu assim 
que tivemos notícia do edital 
do Festival do Centro Cultural 
Piollin. Logo que soubemos o 
tema que iria guiar o evento, 
nós já analisamos e planejamos 
o assunto que iríamos abordar”, 
apontou o artista.

Ainda de acordo com Xavier, 
o enredo do espetáculo consiste 
em um início teórico, abordando 
a história do estilo da dança 
voguing, que é o nome que se 
dá à dança. “Após essa parte 

mais teórica, vem a prática, que 
é um baile – ballroom, como é 
chamada por quem a pratica – 
e em que a gente apresenta o 
desenvolver da dança com cate-
gorias. Além de ser um assunto 

presente em nossas vivências, 
nós já tínhamos vontade de pro-
duzir um espetáculo com ele. O 
festival foi o impulsionador e o 
espaço para a sua realização”, 
comentou Artur Xavier.

Espetáculo do TriPerform consiste em abordar a história do voguing e a prática do baile ballroom

Foto: Wendel Henri/Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial do 

Piollin no YouTube

Da esq. para dir.: dentro da programação do festival gratuito, atrações como ‘Eternamente Bibi’, produzido pela Cara Dupla, ‘Arara Azul’, de Luís Eduardo, ‘Reza’, de Ewellin Lima, e ‘Palavra de Rei’, espetáculo da Cia. Café com Pão

Fotos: Divulgação



Cultura

O Sertão conta muitas histórias, e 
essa que passo a transcrever tem início 
no século passado, nos idos de 1911, 
no município de Patos, Estado da Paraí-
ba, e trata-se de Ernani Sátyro, patrono 
que dá o seu nome à fundação sediada 
na sua cidade natal.

Da pequena cidade, surge um 
grande letrado, que inicia a sua ex-
tensa trajetória política e cultural, 
na Faculdade de Direito do Recife, 
em 1933. No ano seguinte, chega 
ao Poder Legislativo em seu pri-
meiro mandato. Ele estava diante 
de um grande desafio, fôra eleito 
para compor a Assembleia Estadual 
Constituinte, que elaborou o texto 
constitucional paraibano de 1935. 
Dedicou-se também a advocacia, foi 
prefeito de João Pessoa em 1940, 
em um momento histórico e agitado, 
com a queda de Argemiro de Figuei-
redo, de quem era correligionário. 

Com a chegada da redemocratiza-
ção do país, torna-se deputado cons-
tituinte. Durante seis oportunidades 
exerceu o mandato de deputado fede-
ral. Foi ministro do Superior Tribunal 
Militar até o momento em que decide 
retornar ao seu Estado, para pleitear o 
cargo máximo do Executivo estadual, 
tomando posse em 1971.

Como governador se destaca 
como um governo de obras em todo 
o Estado, que ainda hoje estão no pa-
trimônio e no serviço dos paraibanos, 
dentre essas obras, cabe ressaltar: O 
Centro Administrativo em Jaguaribe, 
sede própria da Assembleia Legislati-
va, estádios de futebol e as centrais de 

abastecimento de João Pessoa e Cam-
pina Grande, Quartel de Bombeiros da 
capital, conclusão do Hotel Tambaú e 
tantas outras pelo interior.

Firme nas suas ideias e com um 
viés literário que fez do homem Ernani 
Sátyro um imortal das letras. Na década 
de 1950, inicia uma intensa atividade li-
terária, publicando numerosos ensaios 
em suplementos literários de jornais 
cariocas, notadamente, a Tribuna de 
Imprensa e o Diário de Notícias.

No Diário de Notícias de 1954, 
Temístocles Linhares dizia que exis-
tiam deputados e deputados roman-
cistas. A distinção talvez já esteja 

se acusando entre nós, tamanho é o 
número de escritores que passaram 
pelo nosso Parlamento. Se algumas 
vocações têm sido reveladas, está se 
criando ali um tipo de escritor que 
lhe é inerente: o deputado que tam-
bém é um romancista.

O romance nordestino foi, antes 
de tudo, um panorama de uma realida-
de, de um cenário. Quase sempre rural, 
mas também urbano. Suas inspirações 
foram sempre a sua cidade, que ensi-
nou o garoto Ernani a escrever, e de-
pois ele ensina a Paraíba e o Nordeste 
a gostar de ler seus romances e contos, 
eternizando um imortal.
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Não sei o momento exato em 
que Mário de Andrade teria dito 
que “Conto é tudo aquilo que o 
autor quer que seja conto”. Se tal 
boutade ocorreu na fase heroica 
do Modernismo, bem que ela pode 
ser tomada como uma espécie de 
estratégia para combater e barrar 
o bom-mocismo dos parnasianos, o 
lirismo bem-comportado, o lirismo 
funcionário público etc.

Mas o que antes poderia soar 
como uma boutade meramente 
circunstancial de Mário de Andra-
de, deixou de ser uma frase contin-
gente, eventual, para adquirir foros 
de verdade absoluta: hoje, efetiva-
mente, o autor pode afirmar que 
conto é tudo aquilo que ele quer 
que seja conto, sobretudo com o 
advento do miniconto, consolidado 
nas redes sociais, principalmente 
no Twitter, e que pôs em xeque 
toda a sistematização teórica de 
Edgar Allan Poe a respeito do 
conto propriamente dito. Ou seja, 
características como unidade de 
tempo, unidade de espaço, núme-
ro reduzido de personagens etc., 
praticamente não têm mais razão 
de ser, pois uma só frase já é o 
suficiente para alguns conside-
rá-la como conto ou miniconto, a 
exemplo de O Dinossauro, escrito 
por Augusto Monterroso, no ano de 
1959: “Quando acordei, o dinos-
sauro ainda estava lá”.

Hoje, já não basta apenas a di-
luição dos gêneros literários, mas 
a apropriação de terminologias 
muitas vezes incompatíveis com o 
seu significado primevo, original, 
bastando que se acople a elas pre-
fixos tais como neo, macro, micro 
etc., para dar-lhes um novo sentido 
e evitar, quem sabe, o engessa-

mento do poeta ou do ficcionista 
dentro das normas quase sempre 
asfixiantes e claustrofóbicas pres-
critas pelo regime muitas vezes 
ditatorial dos gêneros literários. 
Então, a partir dessa premissa, que 
o “Conto seja tudo aquilo que o 
autor quer que seja conto! ”

Todas essas digressões decor-
rem da leitura que fiz de O Lugar 
do dissidente, que reúne minicon-
tos de João Matias com prefácio 
do ficcionista, professor e ensaísta 
Rinaldo de Fernandes, para quem 
a sobriedade na escrita é um dos 
pontos altos desse volume lança-
do pela Editora Escaleras, Salva-
dor, Bahia, no ano de 2019. Antes, 
porém, e ainda com relação a O 
Lugar do dissidente, o prefaciador 
cita o Walter Benjamin de O Nar-
rador, segundo o qual “a narrativa 
artística evita explicações e ‘nun-
ca se entrega’”. 

Com efeito, os minicontos 
de João Matias não se entregam, 
muito menos são entregues de 
bandeja, uma vez que estão a rei-
vindicar do leitor uma participação 
ativa, efetiva e até mesmo afetiva 
para uma melhor apreensão dos 
textos, cujas propositais lacunas 
são marcas registradas desse novo 
gênero ou subgênero que se cum-
pre também através do desvio da 
linguagem, do invento e do achado 
poético, conforme ainda observa 
Rinaldo de Fernandes.

Os temas dos microrrelatos de 
O Lugar dos dissidentes cuidam, na 
maioria das vezes, das situações-li-
mite por que passam os homens no 
devir temporal de sua breve exis-
tência. E enfocam menos o som do 
que a fúria, embora o narrador o 
faça sem alardes, com parcimônia, 
na medida em que a linguagem flui 
discreta, sem pirotecnias.

‘O lugar do dissidente’
 Hoje, efetivamente, o autor 

pode afirmar que conto é tudo 
aquilo que ele quer que

seja conto 
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Ernani SatyroFunes Cultural

Ernani Sátyro e o romance,
muitos anos depois

Silvio Ferreira
Foto: Acervo Funes

Obra de João Matias, lançada pela Editora 
Escaleras, reúne minicontos, cujo um dos 
pontos altos é a sobriedade na escrita do autor

Escritor e político Ernani 
Sátyro (1911-1986), patrono 
da Funes, localizada na sua 
cidade natal, Patos (PB)

Foto: Divulgação

No filme, Ivan Trojan interpreta herborista que salvou centenas de vidas

Cinema

‘O Charlatão’ de 
olho no Oscar

Indicada três vezes ao Oscar – com Colheita 
Amarga (1985), Filhos da Guerra (1990) e Fuga Na Es-
curidão (2012) – ao longo de 50 anos de carreira, a po-
lonesa Agnieszka Holland, de 72 anos, pode ser indi-
cada uma vez à estatueta dourada, no dia 15 de março, 
quando saem os concorrentes à festa da Academia de 
Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, mas, 
desta vez, como representante da República Checa.

Sucesso por onde passa, entre o público e entre 
a crítica, desde sua exibição inaugural, no Festival de 
Berlim 2020, O Charlatão (Charlatan) revê os feitos 
do herborista Jan Mikolásek, um curandeiro que sal-
vou centenas de vidas na Europa da primeira metade 
do século 20 usando poções à base de ervas e da fé 
no mistério da Natureza. Sua luta contra a intolerân-
cia vem arrebatando elogios por onde passa à força 
de uma direção de arte impecável ao recriar a Che-
coslováquia em diferentes momentos do século 20, 
em especial o período do avanço nazista, na Segunda 
Guerra Mundial, e na opressão stalinista.

Durante a Berlinale, onde foi considerado o me-
lhor trabalho da diretora desde os anos 1990, o filme 
foi definido por alguns como uma alegoria do heroís-
mo picaresco, ou seja: seu protagonista é alguém que 
usa a esperteza para ludibriar seus antagonistas à 
base da lábia. Mas, pelo que contou ao Estadão, na 
Alemanha, Agnieszka fez uma história de amor, com 
todos os impasses morais possíveis: de gênero, de 
ideologia, de momento histórico.

“Nunca houve um posicionamento oficial declara-
do de países como a Checoslováquia ou a minha Polô-
nia acerca da homoafetividade em um momento histó-
rico de avanço comunista e Stalin sempre se esquivou 
sobre o tema, ao falar sobre o povo contemplado pela 
Revolução de sua URSS. Mas o que me chamou a aten-
ção, quando li o roteiro com a vida de Mikolásek, foi 
o fato de vivenciar uma história de amor gay, contada 
com um intimismo silencioso e lírico, mas cercada por 
uma dimensão épica capaz de dar conta de todo o pre-
conceito do Velho Mundo, que ainda está por aí”, disse 
Agnieszka. “É redutor classificar O Charlatão como um 
‘filme político’, porque isso esvazia esse rótulo, uma vez 
que meu foco aqui são os afetos. O que há de político 
nele são as esferas do poder que castram os oprimidos, 
os necessitados. Quem tem fome, quem tem dor, não 
pensa em política. Mas a política pensa sobre eles.”

Interpretado por um muso do cinema checo 
(Ivan Trojan, de 56 anos), Mikolásek dedicou sua 
vida a cuidar da saúde alheia desde menino, quando 
demonstrou inusitadas habilidades de cura no trato 
com elementos naturais à sua volta, mesmo cercado 
pela pobreza. A cada mudança no controle dos go-
vernos europeus, suas perícias vão sendo questiona-
das: para alguns, ele é um farsante; para outros, um 
milagreiro. Mas as mais intolerantes células militares 
comunistas de seu país não estão preparadas para o 
fato de ele ser apaixonado por seu assistente, Fran-
tisek (Juraj Loj), que corresponde seu amor, mesmo 
numa relação às escondidas. Aliás, o tema dos dese-
jos reprimidos é uma das especialidades de Agnies-
zka em narrativas das mais variadas, de O Jardim 
Secreto (1993), onde falava de crianças, a O Segredo 
de Beethoven, laureado com um prêmio especial no 
Festival de San Sebastián, em 2006.

“Mikolásek salvou pessoas e isso faz com que se 
aplique o rótulo ‘herói’ nele, o que considero como um 
uso banal dessa palavra. Fica mais banal ainda quan-
do se considera a hipótese de ele ter dons sobrenatu-
rais em seu saber. O heroísmo passou a ser associado, 
no cinema, àquilo que é sobre-humano e não ao que 
é humanista, com compaixão. Não vou por aí. Eu vejo 
mais coragem do que heroísmo nos atos de Mikolásek. 
‘Herói’ é um termo que se associa à guerra. Coragem é 
um artigo raro que se reporta ao cuidado com o próxi-
mo e que não comporta qualquer glorificação ou cul-
to, por envolver pessoas reais. Temos heróis demais 
no imaginário e coragem de menos no dia a dia”, disse 
Agnieszka. “Fazer aquilo que se ama não é heroico, é 
ético. E Mikolásek amava ajudar pessoas doentes. O 
ponto aqui é partir dele para discutir a História e não 
o ideal de heroísmo. O problema da História é ela se 
encontrar em um ciclo perverso de erosão, em que 
exemplos como o desse curandeiro são esquecidos. É 
por isso que eu faço filmes históricos.”

Rodrigo Fonseca 
Agência Estado
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A escritora Débora Gil Pantaleão e a 
atriz Raquel Ferreira são as convidadas 
para um bate-papo no ‘Entrevista Fu-
nesc’ que a Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba realiza nesta sexta-feira, dentro 
da programação do ‘Mês da Mulher’. O 
programa tem apresentação do jorna-
lista Jãmarri Nogueira e transmissão ao 
vivo, a partir das 19h, no perfil do Insta-
gram da Funesc (@funescgovpb). 

Radicada na cidade de Salvador 
(BA), a escritora paraibana Débora Gil 
Pantaleão falará a respeito do seu mais 
recente livro, Uma das coisas, publicado 
pela editora independente Escaleras. 

“A minha proposta, com esse livro, foi 
defender a união entre as comunidades 
negra e indígena contra o racismo. Mas 
também abordo outros temas, como a não 
monogamia, em algumas partes, e, talvez, 
o aspecto amoroso, no sentido mais am-
plo, pelo fato das mulheres se ajudarem 
uma as outras”, disse Gil Pantaleão. 

A autora contou que a história do 
romance começa com a negra Betina, 
que estuda numa escola estadual no 
bairro do Geisel, em João Pessoa, e con-
segue passar num exame para ingressar 
no Instituto Federal da Paraíba (IFPB), 
onde a professora pede, como atividade 
didática que cada estudante escreva uma 
obra, ao longo do ano letivo. “Ela escreve 
um livro sobre a avó e, à medida em que 
escreve, vai falando sobre sua avó, a res-
peito dela mesmo e sobre a mãe. Betina 
tem, como colega de classe, Raíra Poti-
guara. Além de incluir as cidades de João 
Pessoa, Cabedelo, Baía da Traição, Luce-

na e Ibiara, no Sertão do Estado, onde 
morei durante a infância, inclui, como 
uma homenagem, dois poemas de Eliane 
Potiguara, que nasceu na Paraíba e mora 
no Rio de Janeiro”, afirmou.

No livro, ela traz um pouco da cena 
cultural da Paraíba. “Menciono, por 
exemplo, que Betina e a mãe ouvem mú-
sica do grupo Sinta Liga Crew enquan-
to estão trafegando de carro. Em outro 
trecho, as duas amigas, Betina e Raíra, 
vão assistir shows das cantoras Gláucia 
Lima e Nathalia Bellar n’A Budega Arte e 
Café, em João Pessoa”, observou Débora 
Gil Pantaleão.

A escritora e editora, a princípio, 
admitiu ser “muito difícil” planejar algo 
para o pós-pandemia. Mas Débora Gil 
Pantaleão afirmou que espera, pelo me-
nos, voltar a atuar em feiras literárias, 
participar de eventos presenciais e reen-
contrar amigos escritores.

A outra convidada da edição, a atriz 
Raquel Ferreira, disse que pretende 
falar sobre a sua participação em dois 
filmes de diretores paulistas, o curta 
Promessa de um amor selvagem, de Da-
vid Mello, e o longa-metragem Cidade/
Campo, de Juliana Rojas, que ainda não 
tem data para lançamento.

“Gravei o longa, onde faço a diarista 
Luciana, entre o final de janeiro e início 
de fevereiro. O filme é sobre um aplica-
tivo para contratação de diaristas que 
aborda as dificuldades que as diaristas 
enfrentam no trabalho, como o assédio 
sexual, e a empresa não se responsabili-
za pelo que acontece com elas. Participei 
da primeira parte da história. A segunda 
e última ainda está sendo filmada no in-
terior”, observou a artista.

“O curta-metragem já foi totalmen-
te gravado e está em fase de edição. Eu 
fiz minha participação como uma carto-
mante há duas semanas. É uma partici-
pação pontual, mas que, ao ler as mãos 
do protagonista, mesmo ele não acredi-
tando nisso, vai repercutir ao longo da 
história”, explicou Raquel Ferreira.

A atriz frisou que, durante a pande-
mia, manteve até agosto do ano passado 
o projeto virtual chamado Abaporú In-
vestigações Cênicas com mais três ami-
gos, mas que foi suspenso por terem sur-
gido projetos pessoais. “O objetivo era, 
de forma experimental, buscar usar, por 
exemplo, música instrumental, fotogra-
fia na área das artes cênicas”.

Raquel Ferreira já vem trabalhando 
em sua casa, com o ator paraibano Kelner 
Macedo, na realização de um projeto de 
vídeo-poemas de autores brasileiros, que 
deve seguir na mesma linha do Abaporú 
para ser divulgado provavelmente ainda 
neste mês. Quanto aos planos pós-pande-
mia, a atriz comentou ser “muito difícil” 
pensar agora, por preferir se dedicar ao 
que está realizando atualmente.

‘Entrevista Funesc’

Edição traz artistas da 
literatura e do cinema

Fotos: Divulgação

Da esq. para dir.: escritora Débora Gil Pantaleão e a atriz Raquel Ferreira são as convidadas para um bate-papo virtual na programação do ‘Mês da Mulher’

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial da 

Funesc no Instagram

Foto: Rodrigo Brasil/Divulgação

Em ‘Muito Além do Fim’, Lô (foto) retorna parceria com seu irmão, Márcio

Música

Lô Borges lança 
disco de inéditas

Quando Salomão Borges Filho, o Lô, nasceu em 
casa, em Belo Horizonte, Márcio, o Marcinho, tinha 6 
anos de idade. Ao entrar no quarto e ver o sexto filho 
nos braços de dona Maricota, matriarca da família Bor-
ges, pediu à mãe: “Dá esse menino para mim?”. Os dois 
ainda teriam outros cinco irmãos. Esse gesto de amor 
rendeu uma ligação estreita entre eles, além de, ao lon-
go dos anos, sonhos, girassóis, ventanias, estradas e 
heróis na música brasileira.

Os parceiros em composições de sucesso como 
‘Clube da Esquina nº 2’, com Milton Nascimento, 
‘Para Lennon & McCartney’, com Fernando Brant, 
e ‘Um Girassol da Cor de Seu Cabelo’ e ‘Tudo O Que 
Você Podia Ser’, voltaram a compor juntos depois de 
nove anos. O resultado está no álbum Muito Além do 
Fim, que foi lançado na última sexta-feira (dia 5), só 
com músicas inéditas.

A última vez que as linhas melódicas de Lô e a 
poesia de Márcio haviam se juntado foi em 2011, no 
álbum Horizonte Vertical. Lô acha natural que em um 
momento de afetos separados como o mundo passa 
atualmente a escolha para dividir o álbum tenha sido 
o irmão – na última década, ele fez músicas com Tom 
Zé, Arnaldo Antunes, Chico Amaral, Nando Reis, Sa-
muel Rosa, entre outros.

“Já estava na hora de voltar a compor com o Mar-
cinho. Foi ele que me incentivou a aprender música, 
quando, ainda menino, eu ficava tentando tocar no 
violão as músicas do disco Chega de Saudade, do João 
Gilberto. É meu parceiro mais importante. Ele con-
segue ser duro sem perder a ternura”, diz. Lô ainda 
aponta, além de Márcio, Milton Nascimento e o pia-
nista Marílton Borges, também seu irmão, como seus 
grandes mestres e incentivadores.

Por conta da pandemia, os irmãos não puderam 
se encontrar para escrever as canções como faziam 
no passado. Lô mandava todas as melodias por te-
lefone. Márcio respondia com as letras. “Chegaram 
prontinhas. Não precisei mudar uma vírgula. Nossa 
sintonia é cósmica”, afirma Lô.

Muito Além do Fim sucede a Dínamo, lançado no 
ano passado, que trouxe parcerias com o compositor 
piauiense Makely Ka. Lô, aos 69 anos, comemora a 
fase criativa e afirma que escrever melodias faz par-
te dele. “A composição é meu alimento espiritual. É o 
momento em que a vida faz mais sentido para mim. 
Compor é amar. Se eu não componho, sinto que fal-
ta algo. Meu pai me falava que o dom a gente ganha, 
nasce com ele. Mas trabalhar esse dom é uma virtude 
Uma vez fiquei um ano sem compor, me achei o bom, 
que voltaria quando quisesse. Quando quis voltar, foi 
uma dificuldade. A gente tem que manter a fé cega e a 
faca amolada. É um ato cotidiano”, diz.

A faixa que dá nome ao disco tem como convidado 
o carioca Paulinho Moska. A letra prevê o “cessamento 
desse abalo sísmico” e enxerga um final feliz. Em ‘Can-
ções de Primavera’, os versos sugerem que é preciso 
usar do amor para espantar a ignorância.

Das dez canções do álbum, duas estavam havia 
tempos guardadas nos cadernos de música de Lô. ‘Ter-
ra de Gado’ é de 1999, mas continua atual. “Que mágica 
tudo é gado/ Terra boa de ser ninguém/ Que mágica 
tudo é gado/ Terra boa de ser/ Ou vai morrer nessa 
praia/ E achar que tá tudo bem”, diz uma das estrofes.

‘Piano Cigano’ é de 1978 e ficou de fora do disco 
A Via Láctea, que Lô lançou no ano seguinte. “Ela é 
mais pujante e o álbum era mais harmônico. Eu enchi 
o saco da minha mãe compondo essa música. O pia-
no da casa ficava na parede que fazia divisa com a do 
quarto de descanso dela. Ela dizia “essa música nunca 
vai ficar pronta? Não aguento mais. Toca o Girassol 
para mim”, conta, entre risos.

No álbum, Lô, que toca piano e violões, é acom-
panhado pelos músicos Henrique Matheus (guitar-
ras), Thiago Corrêa (contrabaixo) e Robinson Matos 
(bateria). O trabalho foi feito quase toda a distância. 
O ajuste ficou por conta da “pegada” que Lô queria 
dar ao disco.

“Muitas músicas eles me mandaram com arran-
jos mais leves. Eu falei: vamos tirar o terno e a grava-
ta, botar uma bermuda, relaxar. Tocar mais pesado. 
Se esse disco é mais ‘guitarrado’, é por escolha minha. 
Não quis nada comportado”, conta.

A cara mais roqueira, ou “vigorosa”, como Lô pre-
fere chamar, é para diferenciar dos discos mais harmô-
nicos que o compositor fez nos últimos anos, com es-
tética mais ligada ao lendário disco Clube da Esquina, 
que ele, aos 19 anos, assinou com Milton em 1972.

Danilo Casaletti 
Agência Estado

A programação on-line 
do Centro Cultural Banco do 
Nordeste celebra o talento 
feminino por meio da litera-
tura, poesia, cinema e música. 
Até o próximo domingo (dia 
14), todas as apresentações 
podem ser acompanhadas 
gratuitamente no canal oficial 
do CCBNB no YouTube (/cen-
troculturalbnb).

Hoje, às 16h, a professo-
ra Francy Silva apresenta a 
vida e a obra da escritora ne-
gra Carolina Maria de Jesus 
(1914-1977), autora do livro 
Quarto de Despejo: Diário de 
uma Favelada, mostrando o 
seu lado de poeta, composi-
tora e cantora, facetas pouco 
conhecidas sobre a roman-
cista mineira.

Amanhã, às 18h, a di-
reção feminina no cinema 

brasileiro será o tema do 
encontro com a cineasta ne-
gra paraibana, Carine Fiúza. 
Produtora de mais de uma 
dezena de produções como 
Odò Pupa, lugar de resistência 
e Entre tElas, a realizadora 
relembra sua trajetória e os 
desafios de fazer cinema no 
Nordeste do Brasil.

A programação do do-
mingo se iniciará às 16h, 
com o lançamento do livro 
Procura-se a mulher, pri-
meiro fruto do Clube de 
Poesia formado por nove 
escritoras. Entre os temas 
costurados pelas poesia 
está o amor, maternidade, 
sexo, machismo, feminis-
mo, lutas e vitórias. O de-
bate terá a participação das 
escritoras Andrea Agnus, 
Beatriz Caldas, Carla Ré-

gia, Cássia de Oliveira, Célia 
Gonçalves, Josi Siqueira, Li-
cilange Alves, Nádja Bezerra 
e Roberta Jeane.

Em seguida, às 18h, será 
a vez do espetáculo MariA-
na, em que mãe e filha, inte-
grantes do grupo Carroça de 
Mamulengo, visitam o teatro 
do BNB, um local que tem 
muita história pra contar. Do 
camarim ao palco, da plateia 
à cabine técnica, são tantas 
memórias vividas em um es-
paço que existe para propor-
cionar encontros.

Por fim, a partir das 
20h, o vocal Sinamonis, 
formado pela dupla Isis e 
Naom, encerra a progra-
mação da semana com uma 
narração sobre a existência, 
o amor, o desejo, os conflitos 
e as incertezas que rondam 

o universo feminino. Por 
meio de um mergulho entre 
arte e tecnologia, agregado a 
efeitos e elementos eletrôni-
cos, o projeto se propõe a ser 
um espaço de reinvenção de 
um Nordeste feminista, dan-
do vasão as falas e vivências 
das mulheres.

Programação virtual do Centro de 
Cultura BNB homenageia as mulheres

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial do 

CCBNB no YouTube

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Nesta sexta-feira, dentro da programação do ‘Mês da Mulher’, curtas exploram temas como morte, amor e conflito pessoal

Dentro da programação 
do ‘Mês da Mulher’, nesta sex-
ta-feira é realizada a mostra 
Cine Banguê On-line apenas 
com produção de realizado-
ras. A partir das 20h, o canal  
oficial do YouTube da Funesc 
(/funescpbgov) exibe gratui-
tamente os curtas-metragens 
Um Outro Ensaio (2010), Sur 
(2018) e Quase Consolação 
(2013), realizados por, respec-
tivamente Natara Ney, Marina 
Gurgel e Amina Jorge.

Um Outro Ensaio, dirigido 
por Natara Ney, conta com os 
atores Laila Garin e Osvaldo 
Mil no elenco, que interpretam 
um casal apaixonado. Ela sofre 
um acidente e perde a visão, 
passando a enfrentar conflitos 
para entender o mundo na es-
curidão. Já ele, faz de tudo para 
cuidar da mulher que ama. 

Já Sur é um documentário 
onde Marina Gurgel registra 
uma viagem pelo Uruguai com 
seus conflitos pessoais e o mo-
vimento do local, em um for-
mato que se assemelha a um 
diário de viagem. O curta foi a 
conclusão de curso da Facul-
dade de Cinema pela Universi-
dade Federal Fluminense. 

Nas palavras da realiza-
dora, essa foi sua primeira 
experiência “séria” na direção. 
“Tive outras experiências no 
decorrer do curso, mas eram 
mais exercícios. Para Sur, foi 
um processo muito bonito, 
mas muito difícil e muito doi-
do. Eu tinha vontade de pro-
duzir o registro de um período 
em que morei no Uruguai e, ao 
mesmo tempo, mostrar fato-
res como a nossa identidade 
enquanto latino-americanos, 
algo que acredito que temos 
dificuldade no Brasil pela bar-
reira linguística e histórica, 
com base diferente do restan-
te do continente. Eu não tinha 
uma ideia prévia de como se-
ria, muitas coisas foram defini-
das na pós-produção”, revela. 

Algo necessário para o 
processo do filme foi a realiza-
ção de forma solitária. “Estive 
acompanhada apenas de pou-

cos amigos que toparam me 
ajudar. Eu nem queria que fos-
se tão solitário, mas era algo 
próprio do filme. Mas para a 
montagem eu queria outro 
olhar, então tive o auxílio de 
Adriana Bassi”. Esse aspecto é 
relacionado com a forma em 
que está sendo feito o cinema 
atualmente, com equipes re-
duzidas e distanciamento so-
cial, como ela concorda.

Atualmente, Marina Gur-
gel não atua na direção, mas 
integra equipes de fotografia e 
nas funções de assistência elé-
trica e de câmera. “Foi a área 
que eu me especializei. Mas 
tenho ainda muito desejo de 
trabalhar com documentários, 
na equipe de câmera ou até 
mesmo na direção”, adianta. 

As mulheres têm buscado 
cada vez mais ocupar cargos 
técnicos no audiovisual. Embo-
ra ainda seja um número des-
proporcionalmente menor do 
que os ocupados por homens, 
há grupos e coletivos voltados 
para incentivar as mulheres a 
se formar e integrar equipes 
nessas funções. Marina Gurgel, 
por exemplo, integra o Direção 
de Fotografia do Audiovisual 
no Brasil (DAFB) que abrange 
também outras funções técni-
cas. “Boa parte do meu cresci-
mento profissional se deu por 
ter integrado este coletivo, que 
inclui não só mulheres como 
pessoas transexuais. Lá tem 
pessoas de toda a equipe de 
fotografia, coloristas, assisten-
tes, é um grande grupo. A ideia 
é não apenas compor mais 
lugares, mas formar outras re-
lações de trabalho. As equipes 
de cinema costumam ser mui-
to hierarquizadas, por isso en-
tra a preocupação de construir 
relações mais saudáveis”.

Amina Jorge integra a 
noite de hoje com Quase Con-
solação, realizado em 2013. 
Apesar de ter oito anos, o filme 
traz questionamentos bastan-
te atuais, como a relação com 
a morte no cotidiano. O curta 
conta a história de uma médi-
ca legista no IML de São Pau-
lo, na região central da cidade. 
“Hoje estamos no meio de uma 
pandemia ultrapassando os 

270 mil mortos e lidando com 
questões como a sanitária. O 
filme tangencia um pouco por 
esses aspectos”, explica. 

No tempo em que reali-
zou o filme, ela reforça sua re-
lação com a morte como algo 
com a qual tinha dificuldade 
de lidar. “Hoje vejo um técnico 
legista, um médico, até mesmo 
a pessoa que trabalha no IML 
limpando o chão, lidam com a 
morte de um jeito corriqueiro. 
São trabalhos essenciais que 
geralmente são deixados de 
lado nesse sistema em que a 
gente vive. Naquele momento, 
eu tinha muito a vontade de fa-
lar sobre isso”.

Amina Jorge iniciou sua 
carreira no audiovisual na área 
de produção, mas está cada vez 
mais imersa na direção. “Hoje 
eu mais dirijo do que produ-
zo”, reforça. Por outro lado, ela 
reconhece o difícil trajeto para 
mulheres de ocupação em car-
gos técnicos nas equipes. “As 
mulheres conseguem mais fa-
cilmente cargos que traduzem 
a ideia de organização, como 
uma forma de estender as ‘fun-
ções femininas’ na sociedade, 
algo como a preparação do 
ambiente para o homem tra-
balhar. Mas cada vez mais es-
tamos ocupando cargos mais 
criativos. A partir das lutas das 
mulheres a gente foi alcançan-
do mais destaque. Mas ainda 
está num processo bem len-
to. Comemoramos, mas ainda 
precisamos diversificar os car-
gos técnicos como técnica de 
som e eletricista, por exemplo. 
Além de, obviamente, igualda-
de salarial. A materialidade é 
tão importante quanto a sim-
bologia de ocupar cargos”.

‘Cine Banguê On-line’ exibe 
filmes feitos só por mulheres
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Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube De cima para baixo: documentário ‘Sur’ e as ficções ‘Quase Consolação’ e ‘Um Outro Ensaio’ ganham sessão única

Fotos: Divulgação

gora é digital o retrato do artis-
ta quando jovem, lembrando Ja-
mes Joyce (ilustração).

As mais avançadas câma-
ras digitais, japonesas, alemãs, 

americanas, ou não, compõem e formatam 
construções e desconstruções das pesso-
as e suas interatividades com amplas pai-
sagens e fechados cenários.

Não imagino como Joyce escreveria 
nesta Babel de imagens e sons, entre es-
cadas rolantes, motos possantes e PCs de 
interferências incessantes. Como seria o 
dia descrito em Ulisses.

A Irlanda – que gerou o romancista 
mais revolucionário do planeta – faria nas-
cer, entre seus conflitos religiosos, Bono  
Vox e sua banda, mais larga que na grande 
rede. Por signo e sinal, um dos shows do U2 
foi transmitido em tempo real pelo YouTu-
be. Revolução musical numa indústria que 
busca reinvenções para não morrer: a fo-
nográfica.

O retrato do artista quando jovem pode 
passar pelo Photoshop.

Tem barba? Tira. O rosto é muito liso? 
Põe barba. Olhos castanho-esverdeados? 
Deixem-nos azuis. Muito gordo? Fica ma-
gro. Tem quatro dedos na mão direita? 
Coloca mais um. As sobrancelhas são es-

Joyce: retrato do artista quando jovem

pessas? Que fiquem discretas. Rugas em 
excesso? Trocar por dois ou três sinais 
charmosos. Boca aberta? Feche-a. Cabelos 
curtos? Fiquem longos. O artista está ex-
cessivamente jovem? Coloca uns dez anos 
mais. Está velho? Formate um retrato do 
artista quando jovem.

nnnnnnnnnn

A evolução de nossa civilização segue 
a tecnologia de ponta que hoje é um tro-
ca-troca interessante entre continentes. 
Oriente e Ocidente se entendem e fixam-
se quando acontecem as exclusões digi-

A

tais.
A elite da inclusão quer crescer como 

se seus donos fossem faraós do mundo 
virtual. O único probema: ainda é pequena 
a quantidade de seus sacerdotes.

As pirâmides do Egito – de onde cada 
vez mais sabe-se quantos séculos e segun-
dos podem ser contemplados – poderão 
ser hologramas de nossas estranhas for-
mas de (des)amar como numa torre de 
Babel.

nnnnnnnnnn

Que tal um trecho do Retrato do artista 

quando jovem? Segue-se.
“A noite da festa de Pentecostes tinha che-

gado. E Stephen, da janela do quarto de vestir, 
olhava fora para as pequenas tinas de folhagem 
por entre as quais linhas de lanternas chinesas 
estavam esticadas. Observava os visitantes des-
cerem os degraus da casa e passar para dentro 
do teatro. Atendentes em roupas de etiqueta, an-
tigos belvederianos, vagavam em grupos pelas 
imediações da entrada do teatro e introduziam 
os visitantes com cerimônia. Debaixo da súbita 
claridade duma lanterna pôde reconhecer a cara 
dum padre.

O Santíssimo Sacramento tinha sido removi-
do do tabernáculo e os primeiros bancos tinham 
sido recuados de maneira a deixar a nave e o es-
paço diante do altar livre. De encontro às pare-
des estavam jogos de halteres e tacos indianos; 
os sinos calados estavam enfileirados num can-
to; e, no meio de incontáveis pilhas de sapatos, 
blusões e calções do ginásio em parcelas desali-
nhadas, estava o descomunal cavalo oco, de se-
lim de couro, à espera da vez de ser levado para 
o palco e colocado no centro do grupo vitorioso 
no final, quando do desfile ginástico.

Stephen, embora em deferência à sua reputa-
ção em escrever peças, tivesse sido eleito secre-
tário do ginásio, não tinha aparecido na primei-
ra parte do programa; mas na peça que formava 
a segunda parte tinha um papel principal, dum 
pedagogo engraçado. Havia sido escolhido para 
isso devido à sua estatura e graves maneiras, 
pois estava no fim do seu segundo ano no Belve-
dere e era o número dois”.

E por aí vai Joyce.

Imagem: Divulgação
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Salários congelados
O vereador Tarcísio Jardim (na foto), do Patriota, defendeu ontem, na Câmara 
Municipal de João Pessoa, o congelamento dos salários dos servidores públicos 
de todas as esferas de poder no país: Legislativo, Judiciário e Executivo. Página 14
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Entre elas está a que autoriza credenciamento de empresas para recebimento de tributos e receitas por meio de cartão de crédito ou débito

A Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação (CCJ) 
da Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), em esforço 
concentrado realizado ontem, 
apreciou 180 matérias constan-
tes na pauta de votação. A reu-
nião, que aconteceu através do 
sistema de videoconferência, 
contou com a presença do pre-
sidente da comissão, Ricardo 
Barbosa (PSB), e dos deputa-
dos Júnior Araújo (Avante), Ca-
mila Toscano (PSDB), Wallber 
Virgolino (Patriota), Eduardo 
Carneiro (PRTB), Jutay Mene-
ses (Republicanos), Anderson 
Monteiro (PSC) e Wilson Filho 
(PTB).

Os textos aprovados se-
guem agora para as comissões 
de mérito e, em seguida, serão 
apreciados pelo plenário do 
Poder Legislativo.

Entre os projetos aprova-
dos destaca-se o 2560/2021, de 
autoria do governo do Estado, 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Esforço concentrado aprecia 
180 matérias na Assembleia

Ação Parlamentar

Justiça & Adjacências

Homenagem a Zenóbio
O plenário da Assembleia Legislativa da Pa-
raíba (ALPB) aprovou por unanimidade 
projeto de lei de autoria do deputado estadual 
Tião gomes (Avante) denominando de Zenó-
bio Toscano de Oliveira a Rodovia PB-073, 
no trecho de Sapé à divisa com o Rio grande 
do Norte. O ex-deputado e ex-prefeito de 
guarabira Zenóbio Toscano (PSDB) morreu 
no dia 14 de junho de 2020, em decorrência 
da covid-19. Ele também foi secretário da 
Infraestrutura (por duas vezes) e presidente 
da PBgás.

Investimentos e negócios
Os deputados estaduais aprovaram o Proje-
to de Lei 1409/19, de autoria do deputado 
Eduardo Carneiro (PRTB), que institui a ‘Po-
lítica Estadual de Investimentos e Negócios 
de Impacto Social’. Para esses empreendi-
mentos, que devem gerar impacto socioam-
biental e resultado financeiro positivo de 
forma sustentável, a propositura prevê que 
o Poder Executivo poderá regulamentar, por 
ato próprio, método simplificado e alíquota 
diferenciada, além de política de fomento e 
crédito.

Cadastro estadual
Os deputados estaduais aprovaram na As-
sembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) o 
Projeto de Lei 682/19, de autoria da depu-
tada Camila Toscano (PSDB), que institui o 
cadastro estadual de gerenciamento de vagas 
para mulheres em situação de violência em 
casas abrigo municipais ou estaduais, casas 
de passagem, centros de acolhida e quaisquer 
outros serviços de acolhimento institucional 
para esse público.

Processos julgados
A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba (TJPB) julgou, nos meses de 
janeiro e fevereiro deste ano, 810 processos. 
No período, as sessões ocorreram no órgão 
fracionário de forma virtual e por videoconfe-
rência, conforme disciplinado nas Resoluções 
17/2020 e 12/2020 do Poder Judiciário 
estadual, respectivamente. Os membros do 
colegiado julgaram os feitos em oito sessões 
ordinárias, sendo quatro de forma virtual e 
quatro por videoconferência.

Coordenação do Focco-PB
O Fórum Paraibano de Combate à Corrupção 
(Focco-PB) ganha nova coordenadora: a 
procuradora do Ministério Público Federal 
(MPF) Janaína Andrade de Sousa. A repre-
sentante do Ministério Público é a primeira 
mulher a assumir o comando do Fórum, cria-
do em 2005, com o objetivo de engajar órgãos 
públicos e sociedade civil no combate e na 
prevenção de casos de corrupção. Janaína 
Andrade assume a vaga deixada pelo também 
procurador da República Bruno galvão.

Prêmio do CNJ
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) anun-
ciou a criação do ‘Prêmio CNJ Juíza Viviane 
Vieira do Amaral’, de proteção às mulheres 
vítimas de violência doméstica e familiar. O 
objetivo é contemplar atividades, projetos, 
programas, produção científica e trabalhos 
acadêmicos que contribuam para o enfrenta-
mento da violência de gênero. Viviane, que dá 
nome à honraria, foi assassinada na véspera 
do Natal de 2020, no Rio de Janeiro (RJ).

Por videochamada
A Vara de Execução de Penas Alternativas 
(Vepa) da capital paraibana editou a portaria 
autorizando que, desde a última quarta-feira 
(10), reeducandos que cumprem medida 
de comparecimento pessoal e obrigatório a 
juízo para justificar suas atividades poderão 
realizá-la por meio eletrônico remoto, através 
de videochamada. O ato deverá ser cumprido 
por meio do WhatsApp, pelo período de 120 
dias. A Portaria também suspende a obriga-
ção de prestação de serviços por 45 dias.

autorizando o credenciamen-
to de empresas para viabili-
zar o recebimento de tributos 
e demais receitas estaduais 
por meio de cartão de crédito 
ou débito. A matéria objetiva 
ainda possibilitar à empresa 
industrial que for desenqua-
drada do Simples Nacional que 
possa requerer, até 12 meses 
após o desenquadramento, in-
centivos fiscais do Fain, como 
estabelecimento novo, o que 
possibilitará o crescimento de 

estabelecimentos industriais 
no estado.

A CCJ também aprovou o 
PL 2140/2020, de autoria do 
deputado Cabo gilberto (PSL), 
que institui a ‘Política Estadual 
de Proteção, Inclusão e Acom-
panhamento Educacional dos 
Alunos com Epilepsia’ na rede 
de ensino público da Paraíba. 
Segundo o autor, o aluno identi-
ficado com epilepsia terá garan-
tido o acompanhamento edu-
cacional e psicossocial para o 

aprendizado e convívio escolar. 
“É importante promover con-
dições para que os educadores 
possam atuar com segurança, 
frente ao contexto pessoal e 
social da criança com epilepsia”, 
justificou Cabo Gilberto.

Em defesa e proteção aos 
direitos dos paraibanos, a CCJ 
aprovou a criação do ‘Programa 
de Enfrentamento à Violência 
contra a Mulher e a Pessoa Ido-
sa’. O PL 2294/2020, da deputa-
da Camila Toscano, estabelece a 
conscientização de crianças em 
idade escolar, através de lingua-
gem e meios apropriados, sobre 
a violência contra a mulher e a 
pessoa idosa. O programa, se-
gundo o texto do projeto, deve-
rá ser elaborado pela Secretaria 
Estadual da Educação. “A escola 
poderá ajudar a formar novos 
cidadãos, compromissados em 
extinguir essa prática tão agres-
siva e desumana”, argumentou 
a deputada Camila.

Comissão de Constituição e Justiça da ALPB se reuniu, virtualmente, ontem pela manhã

Foto: Agência ALPB

Consórcio para vacinas: João Pessoa está 
na diretoria da Frente Nacional de Prefeitos

Casal de deputado e vereadora é acometido 
pela covid-19 e os dois estão em tratamento

Convidado pelo presidente 
da entidade, Jonas Donizete, o 
prefeito de João Pessoa, Cícero 
Lucena(Progressistas), vai inte-
grar, na condição de secretário, a 
nova diretoria da Frente Nacio-
nal de Prefeitos (FNP). O convite 
foi feito durante reunião on-line 
que aconteceu anteontem, oca-
sião em que já foram discutidos 
os próximos passos do consór-
cio nacional de prefeituras para 
a aquisição de vacinas contra a 
covid-19.

“Fico muito feliz com o con-
vite para que possamos integrar 
a diretoria da FNP, e satisfeito 
pela possibilidade de participar 
de discussões e debates nacio-
nais nesta entidade que congre-
ga prefeitos de municípios de 
grande porte do país”, declarou 
Cícero Lucena, que fará parte da 
diretoria que contará com doze 

membros, e que será empossada 
em assembleia marcada para o 
próximo dia 15 de abril.

A FNP é formada pelos 
prefeitos dos 412 municípios 
brasileiros com mais de 80 mil 
habitantes e, de acordo com o 
presidente Jonas Donizete, a 
participação de Cícero na di-
retoria executiva é importante 
pela sua extensa experiência, já 
tendo atuado como governador, 
senador, ministro de estado e 
agora prefeito novamente.

A reunião online serviu 
também para a discussão de 
questões relacionadas à pre-
venção contra a covid-19, já 
que a FNP tem se empenhado 
na luta para que municípios 
tenham o direito de comprar o 
imunizante. “Estamos na busca 
para aumentar a nossa capaci-
dade de vacinação e fiz questão 
de registrar o interesse do go-
verno do Estado da Paraíba de 
participar e de obter o maior 

O deputado estadual Ma-
noel Ludgério (PSD), de 55 
anos, e a sua esposa, a vereado-
ra de Campina grande Ivonete 
Ludgério (PSD), de 54 anos, 
anunciaram ontem que irão se 
afastar temporariamente das 
atividades legislativas para se 
dedicarem ao tratamento da 
covid-19. Os dois foram diag-
nosticados com a doença.

Em suas redes sociais, o 
deputado agradeceu à equipe 
médica do Hospital Pedro I, em 
Campina grande, ressaltando 
que eles “têm atendido a todos 
com profissionalismo e amor”. 
Ele também pediu desculpas 
por neste momento não conse-
guir responder a todas as men-

sagens de apoio e carinho que 
tem recebido “nesse momento 
difícil”.

“Ao lado de Ivonete Lud-
gério, provavelmente esta-
remos nos afastando tempo-
rariamente das atividades 
legislativas, para intensificar 
o tratamento médico à co-
vid-19 e suas consequências”, 
diz nota publicada nas redes 
sociais do parlamentar.

Outro casal
O prefeito de São José do 

Sabugi, Segundo Domiciano 
(DEM), também foi diagnosti-
cado com a doença, juntamen-
te com a sua esposa, a médica 
Marcília Lopes, que está grá-
vida de 37 semanas. O prefeito 
está se recuperando em casa da 
doença, mas a esposa precisou 

ser internada, na última terça-
feira (9), na Maternidade Dou-
tor Peregrino Filho, em Patos, 
no Sertão da Paraíba.

Marcília chegou a relatar 
em suas redes sociais sobre o 
seu estado de saúde e o de seu 
marido. Ela contou que adqui-
riu a doença pela segunda vez 
e que está no 11º dia de sinto-
mas. A médica comentou ainda 
que o prefeito está se sentindo 
muito fraco, e com mialgia, e 
ressaltou que ambos estão “em 
estado de exaustão”.

Outros casos
O deputado federal Wilson 

Santiago (PTB), de 63 anos, e a 
sua esposa, Maria Suely San-
tiago, testaram positivo para 
a covid-19 e estão desde o úl-
timo dia 25 de fevereiro se re-

cuperando na casa do casal, em 
Brasília. De acordo com a asses-
soria de comunicação do parla-
mentar, os dois estão se recu-
perando muito bem da doença, 
mas continuam em casa aguar-
dando liberação médica.

Já o deputado federal Da-
mião Feliciano (PDT), de 68 
anos, que também foi acome-
tido pela covid-19 e está in-
ternado desde o início do mês 
passado, não teve seu estado de 
saúde atualizado pela assesso-
ria de comunicação.

número possível de vacinas”, 
ressaltou Cícero.

O prefeito ainda destacou 
o trabalho rápido e eficiente 
da Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) na aprovação do 
projeto que autoriza a partici-
pação da capital no consórcio. 

“Agradeço muito ao presidente 
da Casa, Dinho Dowsley (Avan-
te), ao nosso líder Bruno Fa-
rias (Cidadania) e a todos os 
vereadores por reconhecerem 
a importância da matéria e o 
nosso papel nessa luta contra a 
pandemia”, afirmou.

Prefeito Cícero Lucena foi convidado pelo presidente da Frente Nacional de Prefeitos

Foto: Ségio Lucena

Assessoria de Damião não 
atualizou informações 

sobre o deputado



Políticas

Para Tarcísio Jardim, do Patriota, “se for cortar na carne”, a medida tem que atingir “quem tem mais gordura”
O vereador Tarcísio Jardim 

(Patriota) defendeu ontem, du-
rante sessão plenária na Câmara 
Municipal de João Pessoa (CMJP), 
o congelamento dos salários dos 
servidores públicos de todas as 
esferas de poder no país. O par-
lamentar pessoense, em seu pro-
nunciamento, reagiu a trecho da 
chamada PEC Emergencial, que es-
tava em tramitação no Congresso 
Nacional, que pretendia congelar 
salários de servidores públicos, 
inclusive os da Polícia Militar.

Para Tarcísio Jardim o con-
gelamento deveria atingir os ser-
vidores dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário. A Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
186/19 foi votada em primeiro 
turno na quarta-feira (10) e há um 
acordo entre o governo federal 
e os partidos da base aliada para 
que, no segundo turno da votação, 

seja retirada a proibição de pro-
moção funcional ou progressão 
de carreira, item criticado pelos 
profissionais do segmento da se-
gurança pública.

Conforme Tarcísio Jardim, 
o acordo realizado foi resulta-
do principalmente “do clamor 
dos profissionais de segurança 
pública”. Ele argumentou que ou-
tras categorias com remuneração 
maior poderiam ser os alvos da 
medida. “Por que não congelam 
os salários dos deputados, por 
exemplo? Só os daqueles que já 
têm remuneração tão sofrida, 
que estão com a corda no pes-
coço? Se for cortar na carne, que 
seja na carne daqueles que têm 
mais gordura, como a classe dos 
Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário”, afirmou o vereador, 
criticando também a paralisação 
de concursos públicos.

Vereador defende congelamento 
dos salários nos três poderes
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Política na História

538 — Vitige, rei dos ostrogodos, encerra o seu 
cerco a Roma e retira-se para Ravena, deixando a 
cidade nas mãos do vitorioso general bizantino, 
Belisário.

1550 — Centenas de espanhóis e tropas indíge-
nas sob o comando de Pedro de Valdivia derrotam 
um exército de 60 mil mapuches na Batalha de 
Penco durante a guerra de Arauco, no atual Chile.

1868 — Basutolândia, hoje chamada de Lesoto, 
é anexada pelo Reino Unido.

1912 — É formado, em Nanquim, o governo 
provisório da República da China com Sun Yat-sen 
como presidente.

1918 — Moscou torna-se novamente a capital 
da Rússia depois de São Petersburgo ter tido essa 
função por 215 anos.

1922 — Armênia, geórgia e Azerbaijão formam 
a República Socialista federativa Soviética Trans-
caucasiana.

1930 — Mahatma gandhi lidera uma marcha 
popular em direção ao mar de pouco mais de 
320 quilômetros conhecida como a Marcha do 
Sal desobedecendo as autoridades britânicas, em 
protesto ao monopólio britânico do sal.

1935 — É criada no Brasil a Aliança Nacional Li-
bertadora, ou ANL, ampla frente de esquerda com 
o objetivo de combater o fascismo e o imperialismo 
e fazer oposição ao governo de getúlio Vargas.

1938 — Anschluss: as tropas alemãs ocupam a 
Áustria; a anexação seria declarada no dia seguinte.

1940 — guerra de Inverno: a finlândia assina o 
Tratado de Paz de Moscou com a União Soviética.

1943 — Ocupação italiana da grécia: as forças 
de ocupação italianas abandonam a cidade de 
Carditsa aos partidários. No mesmo dia, uma 
coluna motorizada italiana arrasa a aldeia de 
Tsaritsani, queimando 360 de suas 600 casas e 
atirando em 40 civis.

1947 — A Doutrina Truman é anunciada para 
buscar conter a expansão do comunismo junto 
aos chamados “elos frágeis” do sistema capitalista.

1967 — Suharto assume o lugar de Sukarno e se 
torna o presidente interino da Indonésia.

1968 — Maurício torna-se independente do 
Reino Unido.

1985 — O Tratado gutiérrez-Terán estabelece os 
limites de direito marítimo quanto ao conceito 
de mar patrimonial ou zona econômica exclusiva 
entre Costa Rica e Equador.

1992 — Maurício torna-se uma república, per-
manecendo membro da Comunidade das Nações.

1993 — Programa nuclear norte-coreano: a 
Coreia do Norte declara que pretende retirar-se 
do Tratado de Não Proliferação de Armas Nu-
cleares e se recusa a permitir que os inspetores 
tenham acesso a suas instalações nucleares.

1999 — Três países do antigo Pacto de Var-
sóvia, a República Checa, Hungria e Polónia 
aderem à Nato (Otan).

2003—Zoran Đinđic, primeiro-ministro da 
Sérvia, é assassinado em Belgrado.

2004—Roh Moo-hyun, presidente da Coreia do 
Sul tem seu mandato cassado pela Assembleia 
Nacional de seu país, fato ocorrido pela primei-
ra vez na história dessa nação.

2005—TungChee-Hwa, o primeiro chefe do 
Executivo da Região Administrativa Especial de 
Hong Kong, deixa seu posto após sua renúncia 
ser aprovada pelo governo central chinês.

2005—Toma posse em Portugal o XVII governo 
Constitucional, um governo de maioria absoluta 
do Partido Socialista chefiado pelo primeiro-
ministro José Sócrates.

2013 — Inicia-se o conclave para a eleição 
do sucessor de Bento XVI, em decorrência da 
renúncia do então sumo pontífice em 28 de 
fevereiro de 2013.

O vereador Marcos Henriques 
(PT) concordou com o posiciona-
mento de Tarcísio Jardim. “Do jeito 
que está, a PEC vai prejudicar os 
trabalhadores. Ela dá com uma 
mão e tira com a outra de áreas 

da saúde e educação”, ressaltou o 
parlamentar citando parte do do-
cumento que pretende garantir o 
auxílio emergencial em 2021, mas 
modifica os pisos constitucionais 
da saúde e da educação.

Discursos divergentes

Anulação da condenação de Lula acirra 
debates na Câmara de João Pessoa

A anulação das condena-
ções e processos contra o ex
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) na ‘Operação La-
va-Jato’ foi tema debatido no 
plenário da Câmara Munici-
pal de João Pessoa (CMJP), na 
sessão de ontem pela manhã. 
O assunto foi discutido pela 
vereadora Eliza Virgínia (Pro-
gressistas) e pelos vereadores 
Marcos Henriques (PT) e Júnio 
Leandro (PDT).

Eliza Virgínia “alertou” 
sobre a possibilidade dessa 
decisão desencadear outras 
anulações e inclusive garantir 
indenizações. Ela questionou 
porque em cinco anos não foi 
verificada a incompetência da 
13ª Vara de Curitiba para julgar 
a questão e enfatizou que o pro-
cesso foi encaminhado para ou-
tra jurisdição e não altera o que 
se constatou nas investigações.

“Recentemente fomos dor-
mir com uma bomba em nossa 
cabeça: a decisão do ministro 
do Supremo Tribunal federal 
(STf) Edson fachin que anu-
lou a condenação de Lula, que 
agora está livre. Por que esta 
decisão aconteceu agora? Tal-
vez seja uma decisão política 

e não jurídica. Lula não está 
livre porque foi absolvido. Será 
que vamos ter que devolver os 
cerca de R$ 4 bilhões que já fo-
ram recuperados nas investiga-
ções?”, questionou enfatizando 
que “diversos juristas ficaram 
estarrecidos com a decisão”.

Em pronunciamento, o 
vereador Marcos Henriques 
confessou que preferia o defe-
rimento da suspeição do juiz 
Sérgio Moro. “Um juiz que, no 
lugar de julgar, ajudava a pro-
motoria”, afirmou. Ele disse que 
o partido político mais envolvi-
do em corrupção na Petrobras 
foi o Progressistas, da qual Eli-
za é filiada, e acrescentou que 
o ex-presidente foi preso de 
maneira indevida. “foi o Pro-
gressistas que operou todo o 
Petrolão. 99% das pessoas que 
chamam Lula de ladrão não 
sabem o que ele roubou. Quero 
que me digam o que ele rou-
bou. Disseram que foi o triplex, 
mas ele nunca se apropriou do 
imóvel”.

O petista ressaltou a reper-
cussão do primeiro discurso de 
Lula após a anulação. “Apenas 
quatro horas depois, Bolsonaro 
já estava dando entrevista de 

máscara. Isso diz muito e está 
sendo muito positivo. Ou ele 
aprende a fazer política ou será, 
como está sendo, o pior pre-
sidente da história”, salientou 
Marcos Henriques.

Para o vereador Júnio 
Leandro, a decisão que anu-
lou a condenação de Lula res-
taurou a democracia no país, 
pois o processo que resultou 
na condenação do ex-presiden-
te aconteceu sem provas. “Es-
pecialistas em direito tratam 
esse processo como aberração, 
onde aconteceram absurdos, a 
começar pela condução coer-
citiva pela qual passou Lula. 
Em frente à sua casa estavam 
vários veículos de comunica-
ção, como se soubessem an-
tecipadamente da ação. Além 
das mais de três mil páginas 
de processo lidas em três dias, 
quando sabemos da morosida-
de da nossa Justiça”, ressaltou 
em pronunciamento.

Júnio Leandro enfatizou 
que a decisão do ministro Ed-
son fachin ocorreu de forma 
imparcial, já que ele foi contra 
ao pedido de soltura de Lula e 
conduziu o processo de des-
tituição do cargo da ex-pre-

sidente Dilma Rousseff (PT). 
“A prisão do presidente Lula 
desencadeou neste governo 
incompetente que gere o país 
desastrosamente. Precisamos 
restituir a democracia para que 
o nosso povo tenha poder de 
escolha sem influência de no-
tícias falsas e juristas parciais”, 
declarou.

Os vereadores Thiago Lu-
cena (PRTB) e Bispo José Luiz 
(Republicanos) ratificaram as 
palavras da vereadora Eliza 
Virgínia. “O brasileiro precisa 
elevar sua régua moral. Houve 
várias constatações que Lula 
corrompeu várias instituições”, 
garantiu Thiago Lucena.

Eliza Virgínia rebateu Mar-
cos Henriques afirmando que 
não se atém à sigla partidária, 
mas sim às pessoas. O verea-
dor Bispo José Luiz reiterou 
que a decisão não inocentou o 
ex-presidente, apenas tirou a 
competência da Vara de Curi-
tiba e passou para Brasília. 
O vereador Coronel Sobreira 
(MDB) comentou que, apesar 
das críticas as declarações do 
atual presidente, não há notí-
cias sobre atos de corrupção 
no governo federal.

Deputados acham que decisão corrige erros da Justiça

O deputado federal frei 
Anastácio e o deputado esta-
dual Anízio Maia, ambos do 
PT, estão convictos de que, in-
dependentemente dos novos 
fatores jurídicos que estão por 
vir, a decisão desta semana do 
ministro fachin já comprovam 
tudo o que o Partido dos Tra-
balhadores vinha dizendo des-
de o início do processo contra 
Lula e muda completamente a 
conjuntura política da suces-
são presidencial.

“A decisão corrige todos 
os equívocos que foram co-
metidos pela ‘Operação Lava 
Jato’”, resume frei Anastácio, 
ao complementar que tudo 
não passou de “uma grande 

armação, cujo único objeti-
vo era impedir que Lula fosse 
candidato a presidente da Re-
pública”, destacou.

Para frei Anastácio, “Sér-
gio Moro precisa ser punido 
por ter cometido tantas injus-
tiças, assim como os demais 
que estiveram na coordenação 
da ‘Operação Lava Jato’ con-
duzida em Curitiba. A farsa 
montada por Moro e seus co-
legas chega ao fim”, pontuou 
o petista.

O deputado estadual, Aní-
sio Maia, por sua vez, entende 
que “a decisão do ministro 
do Supremo Tribunal fede-
ral chegou tarde e atrasada, 
porque a defesa do ex-presi-
dente Lula já havia entrado 
com várias ações requeren-
do que fosse declarada ou a 

incompetência ou suspeição 
do então juiz Sérgio Moro. O 
que foi instalado na 13ª Vara 
federal da Subseção Judiciária 
de Curitiba “foi um verdadeiro 
tribunal de exceção para jul-
gar o ex-presidente Lula”.

“Todos viram como foi 
preparado aquele julgamento”, 
lembra Anízio, ao considerar 
que, nesse sentido, a decisão 
não repara o que ex-presiden-
te sofreu. Passou mais de um 
ano preso, sua família passou 
constrangimentos e ele deixou 
de ser candidato a presiden-
te. O prejuízo foi enorme e, 
naquela época, fachin estava 
moco aos reclames da defesa 
de Lula?”, indaga o parlamen-
tar.

Para o deputado, essa “in-
competência de julgamento” 

foi lembrada agora porque o 
ex-ministro da Justiça, Sérgio 
Moro, foi julgado como juiz 
suspeito e até o momento não 
sabe se fachin correu para 
salvar Moro ou se está sendo 
influenciado politicamente. 
“Alias, o STf é um tribunal po-
lítico e não é à toa que essa de-
cisão causou uma reviravolta 
no Brasil”, completou.

O deputado ressalta que 
as eleições de 2022 será po-
larizada entre Bolsonaro e 
Lula e que “Bolsonaro não 
tem chance, porque, além de 
incompetente, carrega a pecha 
de genocida, de ter deixado 
muitos brasileiros morrerem 
infectados com o vírus que ele 
minimizou chamando de gri-
pezinha, além de protelado a 
compra de vacinas”, concluiu.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Tarcísio Jardim defende principalmente a remuneração dos profissionais da segurança 

Foto: Reprodução



Brasil

Aprovada por 366 votos a 127,  a proposta garante R$ 44 bi para pagamento de auxílio às pessoas afetadas pela pandemia

Câmara aprova, em 2o turno, 
texto-base da PEC Emergencial
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A Câmara dos Deputados 
aprovou ontem, em segundo 
turno, por 366 votos a favor, 
127 contra e três abstenções, 
o texto-base da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
186/19, a PEC Emergencial. 
Na sequência, os parlamen-
tares começaram a analisar 
destaques que podem retirar 
trechos da proposta. Até o 
fechamento desta edição, as 
votações ainda não haviam se 
encerrado.

A PEC cria mecanismos 
de contenção fiscal, contro-
le de despesas com pessoal 
e redução de incentivos tri-
butários, além de liberar R$ 
44 bilhões, fora do teto de 
gastos, para o pagamento do 
auxílio emergencial às pesso-
as afetadas pela pandemia da 
covid-19. No entanto, a pro-
posta não detalha os valores, 
duração ou condições para o 
novo auxílio emergencial. To-
das essas definições deverão 
constar de outro texto.

O primeiro turno da pro-
posta foi aprovado na madru-
gada de ontem, após sucessi-
vas tentativas da oposição em 
obstruir as votações e adiar a 
apreciação da proposta. 

Acordo
Para viabilizar a aprova-

ção da PEC em primeiro tur-

Foto: Câmara dos Deputados

PEC cria mecanismos de contenção fiscal, controle de despesas com pessoal e redução de incentivos tributários

no, o governo acatou um acor-
do, envolvendo a maior parte 
dos partidos da base aliada, 
para apresentar no segundo 
turno de votação um desta-
que ao texto, retirando a proi-
bição de promoção funcional 
ou progressão de carreira de 
qualquer servidor ou empre-
gado público.

Esse foi um dos pontos 
mais criticados da PEC. A pro-

posta surgiu durante a vota-
ção de um destaque do PT, que 
retirava do texto as restrições 
relacionadas às despesas de 
pessoal. O acordo entre base 
aliada e governo deve viabili-
zar a aprovação de dois desta-
ques do bloco PSL-PL-PP para 
suprimir as restrições à proi-
bição de promoção funcional 
ou progressão de carreira de 
qualquer servidor ou empre-

gado público, um dos pontos 
da PEC criticados pela banca-
da de militares e policiais.

Caso sejam aprovados 
os destaques, a mudança in-
clui servidores da União, dos 
estados, do Distrito Federal 
e dos municípios na retirada 
das restrições, inclusive no 
caso de se decretar estado de 
calamidade pública de âmbito 
nacional.

O presidente Jair Bolso-
naro voltou a defender ontem 
a vacinação da população 
para conter o avanço da co-
vid-19 no Brasil, mas criticou 
as medidas de isolamento 
social. Durante participação 
virtual em reunião da Frente 
Parlamentar Mista das Micro 
e Pequenas Empresas, Bolso-
naro citou a possibilidade de 
invasões e greves em função 
do lockdown.

Bolsonaro criticou di-
retamente as medidas ado-
tadas pelos governadores 

de São Paulo, João Doria, e 
do Distrito Federal, Ibaneis 
Rocha. Doria anunciou nes-
ta quinta-feira, 11, novas 
restrições, inclusive toque 
de recolher no estado, me-
dida também aplicada no 
Distrito Federal. Bolsonaro 
comparou o isolamento a 
um “sapo fervido”, ou seja, 
depois de aumentada a 
temperatura, “não sai mais 
da panela”.

“Até quando? Até quan-
do nossa economia vai resis-
tir? Se colapsar, vai ser uma 
desgraça. O que poderemos 
ter brevemente? Invasão a 
supermercado, fogo em ôni-
bus, greves, piquetes, parali-

sações. Onde vamos chegar? 
Será tarde para o sapo sair 
da panela”, disse Bolsonaro. 
No discurso do presidente 
da República, enquanto o 
Governo Federal combate o 
desemprego, prefeitos e go-
vernadores estão “destruin-
do” a economia.

Nas últimas duas 
semanas, o Brasil viu a 
média diária de óbitos 
saltar 43%. Em 25 de fe-
vereiro, o número estava 
em 1.150. Agora está em 
1.645, o maior da pande-
mia. Na quarta-feira, 10, 
o Brasil registrou 2.349 
mortes pela covid-19 nas 
últimas 24 horas, de acor-

do com dados do consór-
cio formado por veículos 
de imprensa.

“Lamento todas as mor-
tes que ocorrem, todas as 
mortes. Lamento essa des-
graça que se abateu sobre 
o mundo, mas nós temos 
que olhar para frente, bus-
car minimizar a dor dessas 
pessoas, buscar minimizá-la 
com vacina. Toma vacina. 
Abrimos para comprar pra-
ticamente de todos os labo-
ratórios depois de aprovado 
pela Anvisa.” O presidente 
afirmou que nunca negou a 
vacina. Em dezembro, po-
rém, ele afirmou que não 
tomaria o imunizante.

Bolsonaro defende a vacina, mas volta
a criticar medidas de isolamento social

Maioria do STF vota pela proibição da
tese de “legítima defesa da honra”

A maioria dos ministros 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) votou por proibir 
advogados de usarem a tese 
de “legítima defesa da honra” 
em casos de feminicídio jul-
gados pelo Tribunal do Júri. 

Os votos confirmam a 
liminar (decisão provisória) 
do ministro Dias Tololli, na 
qual ele afirma ser inconsti-
tucional que advogados usem 
como argumento a defesa da 
honra. Para o ministro, esse 
tipo de recurso argumenta-
tivo é “odioso, desumano e 
cruel”, pois visa “imputar às 

vítimas a causa de suas pró-
prias mortes ou lesões”.

O julgamento é realizado 
no plenário virtual, ambiente 
digital em que há um prazo 
para que os votos sejam pu-
blicados na página da Corte. 
Neste caso, o encerramen-
to da votação está marcado 
para hoje, às 23h59.

Até o momento, acompa-
nharam Toffoli os ministros 
Alexandre de Moraes, Rosa 
Weber, Gilmar Mendes, Ed-
son Fachin e Marco Aurélio 
Mello, o que configura ter al-
cançado maioria entre os 11 
ministros do Supremo.

Até o fim do prazo, en-
tretanto, a análise pode ser 

interrompida por um pedi-
do de vista (mais tempo de 
análise) ou de destaque, o 
que remeteria o caso para 
julgamento em plenário físi-
co, cujas sessões estão sendo 
realizadas por videoconfe-
rência, em decorrência da 
pandemia da covid-19.

Ação do PDT
A tese da “legítima 

defesa da honra” foi ques-
tionada no Supremo pelo 
PDT, em uma ação de des-
cumprimento de precei-
to fundamental (ADPF). O 
partido frisa que tal tese, a 
que chamou de “nefasta” e 
“anacrônica”, não consta no 

ordenamento jurídico brasi-
leiro atual. A legenda alega, 
contudo, que ela tem sido 
suscitada por advogados 
em tribunais do júri, ten-
do como escudo a chamada 
plenitude de defesa.

Pela Constituição, a 
plenitude de defesa é uma 
prerrogativa do advogado 
perante o júri. Tal direito é 
mais abrangente que a am-
pla defesa, e permite ao de-
fensor lançar mão de todos 
os meios possíveis para con-
vencer os jurados pela absol-
vição, mesmo que isso inclua 
argumentos não jurídicos, 
entre eles os de natureza 
moral, por exemplo.

Combate à covid-19

Pazuello admite 
atraso na vacinação

O ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, disse 
que atrasos na entrega do 
Insumo Farmacêutico Ati-
vo (IFA), matéria-prima 
para as vacinas produzi-
das no Brasil, podem ser 
os principais obstáculos 
no cumprimento do cro-
nograma vigente para 
entrega dos imunizantes 
aos estados brasileiros. A 
posição do general consta 
de ofício encaminhado na 
quarta-feira (10) ao presi-
dente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM), e ao pre-
sidente da Câmara, Arthur 
Lira (Progressistas).

O documento assi-
nado por Pazuello presta 
informações pedidas em 
caráter de urgência pelos 
parlamentares. Em um 
dos pontos, Lira e Pache-
co pedem que o ministro 
aponte quais os princi-
pais obstáculos enfrenta-
dos neste momento para 
que o cronograma vigente 
seja cumprido. A resposta 
do general quanto às va-
cinas fabricadas no Brasil 
pelo Instituto Butantan e 
pela Fiocruz destaca as 
questões ligadas ao IFA.

“Os principais obstá-
culos podem ser atrasos 
na entrega de Insumo 
Farmacêutico Ativo (IFA) 
relacionados a ingerên-
cias e condicionantes po-
líticas dos governos sede 
dos laboratórios com os 
quais a Fiocruz (AstraZe-
neca-Oxford) e o Butan-
tan (Sinovac) possuem 
contrato, técnicas de pro-
dução e demandas locais 

e globais do produto, o 
que atrasaria a produção 
local”, escreveu Pazuello. 

O Governo Federal já 
teve de se debruçar sobre 
a importação do IFA. No 
final de janeiro, o insumo 
que estava previsto para 
chegar para o Butantan 
ficou retido na China, o 
que levou a atritos polí-
ticos entre o governador 
João Doria (PSDB-SP) e 
o governo do presidente 
Jair Bolsonaro. As remes-
sas previstas então foram 
liberadas e já são usadas 
no Brasil para produção 
da CoronaVac e da vacina 
do laboratório AstraZe-
neca em parceria com a 
Fiocruz.

A dependência do IFA 
importado da China deve 
continuar sendo uma rea-
lidade para o Brasil nos 
próximos meses. O Minis-
tério da Saúde reforça no 
ofício que o cronograma 
de distribuição de doses 
aos estados está mantido.

Sobre as vacinas im-
portadas, como as doses 
da Pfizer, da Sputnik V, da 
Janssen, da Moderna e da 
Bharat Biotech, o minis-
tro cita três obstáculos 
que podem ocorrer: atra-
sos na apresentação dos 
relatórios para análise da 
Anvisa, atrasos na produ-
ção dos laboratórios no 
país de origem e atrasos 
na liberação para impor-
tação pelo Brasil. A ges-
tão Pazuello à frente do 
ministério e do governo 
Bolsonaro como um todo 
é criticada por especialis-
tas em razão da demora 
nas tratativas com as far-
macêuticas.

A Diretoria Colegiada da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) apro-
vou em reunião ontem alte-
rações na resolução Nº. 456 
de 2020, que trata de regras 
em aeroportos e aviões du-
rante a pandemia.

A máscara usada nestes 
espaços e veículos deve es-
tar bem ajustada, cobrindo 
nariz e boca e sem espaço 
para entrada de ar ou emis-
são de gotículas respirató-
rias.

Com essa decisão, as 
pessoas não poderão usar 
bandanas, lenços, másca-
ras de plástico (conhecidas 
também como face shields), 
máscaras de acrílico, N95 ou 
PFF2 com válvula. Máscaras 
de algodão e tricoline devem 
ter mais de uma camada.

Resolução
Pela resolução, den-

tro dos aviões a retirada 

da máscara só é permitida 
para beber água ou para 
alimentar crianças com 
menos de 12 anos. Nos ae-
roportos, os passageiros 
podem tirar a proteção 
para beber água ou se ali-
mentar, mantendo um dis-
tanciamento mínimo de um 
metro de outras pessoas.

Anvisa aperta regras 
para uso de máscaras

Com essa decisão, as 
pessoas não poderão 

usar bandanas, lenços, 
máscaras de plástico 
(conhecidas também 
como face shields), 

máscaras de acrílico, 
N95 ou PFF2 com 

válvula. Máscaras de 
algodão e tricoline 
devem ter mais de 

uma camada.

Heloisa Cristaldo
Agência Brasil

Daniel Weterman e 
Lorenna Rodrigues
Agência Estado

Felipe Pontes
Agência Brasil

Jonas Valente
Agência Brasil

Marco Carvalho
 Agência Brasil
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Medida é considerada um marco em um país que enfrenta a violência ligada aos cartéis de drogas

Congresso do México aprova 
lei que legaliza a maconha
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Agência Brasil

A Câmara dos Deputa-
dos do México aprovou na 
última quarta-feira (10), 
lei que descriminaliza a 
maconha no país para uso 
recreativo, científico, mé-
dico e industrial. A medida 
é considerada um marco 
em um país que enfrenta a 
violência ligada aos cartéis 
de drogas.

A legislação, que deve 
retornar ao Senado para 
revisão e aprovação final, 
pode criar o maior merca-
do de cannabis do mundo 
em população.

Nos próximos dias, o 
Senado deverá aprovar a 
lei, que entrará em vigor 
assim que for publicada no 
Diário Oficial. Porém, para 
seu pleno funcionamento, 
o Executivo ainda precisa 
publicar o regulamento 
em um prazo máximo de 
180 dias.

“Com isso, fica para 
trás a falsa avaliação de 
que cannabis é parte dos 
graves problemas de saú-
de pública do México. Ao 
contrário, a regulamenta-
ção proibicionista só con-
seguiu agravar o proble-
ma e gerou um aumento 

Estados Unidos

Biden assina pacote fiscal 
‘histórico’ de US$ 1,9 trilhão
Agência Estado

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Joe Biden, assi-
nou na tarde de ontem, 11, 
o pacote fiscal de US$ 1,9 
trilhão. Em breve cerimônia 
na Casa Branca, ele enfati-
zou a importância da medi-
da, no momento em que o 
país tenta se recuperar do 
choque da covid-19. “Esta 
legislação histórica busca 
reconstruir a espinha dor-
sal deste país”, elogiou. Bi-
den disse que, com o pacote, 
será possível dar à classe 
trabalhadora e à classe mé-
dia “uma chance de lutar”. 

Primeira vitória legis-
lativa do democrata, que 
assumiu o cargo em 20 de 
janeiro, a proposta de es-
tímulos passou na última 
quarta-feira, 10, na Câmara 
dos Representantes, após já 
ter tramitado pelo Senado. 
A cerimônia na Casa Bran-
ca estava marcada para esta 
sexta-feira, mas foi anteci-
pada para ontem porque a 
aprovação da lei no Congres-
so ocorreu antes do espera-
do pelo mandatário.

A legislação inclui 
US$ 350 bilhões em ajuda 
financeira a governos esta-
duais e locais, pagamentos 
diretos de US$ 1,4 mil para 
indivíduos que ganham até 
US$ 75 mil por ano, a ex-
tensão dos benefícios de 
auxílio-desemprego de US$ 
300 por semana, além de 
US$ 130 bilhões para es-
colas e US$ 14 bilhões para 
acelerar a distribuição de 
vacinas contra a covid-19. 

A medida mais polêmica, o 
aumento do salário mínimo 
do país de US$ 7,25 para 
US$ 15 a hora, foi retira-
da da proposta no Senado 
para agradar à ala mais 
moderada do partido.

Anteontem, o pacote 
passou na Câmara com 220 
votos favoráveis e 211 con-
trários. Nenhum republica-
no votou a favor da aprova-
ção da lei, enquanto apenas 
um democrata votou contra. 
A proposta de estímulos já 
havia sido aprovada na Casa 
no final de fevereiro, mas 
voltou para análise dos de-
putados após sofrer altera-
ções no Senado. 

Fim de semana
A porta-voz da Casa 

Branca, Jen Psaki, afirmou 
que os americanos elegíveis 
para receber os cheques 
previstos no pacote fiscal de 
US$ 1,9 trilhão, sancionado 
ontem, 11, pelo presidente 
Joe Biden, começarão a re-
ceber os primeiros depósi-
tos do benefício já neste fim 
de semana.

A nova rodada de estí-
mulos, aprovada sem apoio 
bipartidário no Congresso 
dos Estados Unidos, é alvo 
de críticas de republicanos, 
que alegam que o projeto 
é muito caro e pode frear 
a economia americana a 
longo prazo por conta do 
aumento do déficit da dí-
vida pública.

Em resposta, Psaki 
questionou porque os gas-
tos não eram tão preocu-
pantes quando “cortes em 

impostos estavam sendo 
dados a setores mais ricos 
da população americana”.

Mesmo assim, a porta-
voz da administração Biden 
disse que a Casa Branca 
ainda está aberta a traba-
lhar de forma bipartidária 
no futuro.

Relações exteriores
Psaki disse ainda que o 

secretário de Estado ame-
ricano, Tony Blinken, e o 
Conselheiro de Segurança 
Nacional dos EUA, Jake Sul-
livan, vão conversar sobre 
a relação econômica com a 
China, em reunião com ofi-
ciais do país asiático que 
ocorrerá na semana que 
vem. “Áreas de oportunida-
de” e maneiras pelas quais 
os EUA e a China poderiam 
“trabalhar juntos” no futuro 
também serão discutidas na 
reunião, afirmou.

A porta-voz ainda 
citou outros tópicos a 
serem levantados pelos 
americanos no encontro, 
como abusos aos direitos 
humanos cometidos pelo 
Partido Comunista chinês e 
a transparência de Pequim 
com relação à pandemia de 
coronavírus.

Quanto ao conflito com 
o Irã, Psaki afirmou que é 
vital que os EUA usem de 
diplomacia para evitar que 
Teerã consiga mais arma-
mento nuclear. A porta-voz 
disse que a Casa Branca se 
mantém “muito próxima” 
de Israel e de outros par-
ceiros europeus para tratar 
do assunto.

Agência Estado

O Japão ficou em silêncio 
às 14h46 de ontem, 11, (pelo 
horário local) para marcar o 
minuto em que um terremoto 
começou há 10 anos, desenca-
deando um tsunami e uma crise 
nuclear que devastou a costa 
nordeste do país em um grande 
desastre. Carregando buquês 
de flores, muitos cidadãos 
caminharam até a beira-mar 
ou visitaram sepulturas para 
orar por parentes e amigos le-
vados pela água. O imperador 
Naruhito e o primeiro-ministro 
Yoshihide Suga estavam entre 
os que observaram o momento 
de silêncio em um memorial em 
Tóquio. Alguns representantes 
de familiares mortos falaram, 
mas a maioria da população as-
sistiu à cerimônia on-line, ou 
pela TV, por conta das restri-
ções causadas pela pandemia.

O terremoto de magni-
tude 9.0 ocorrido em 11 de 
março de 2011 - um dos mais 
violentos da história - provocou 
uma parede de água que varreu 
o interior do país, destruindo 
cidades e causando colapsos 

na usina nuclear de Fukushima 
Daiichi. Mais de 18.000 pessoas 
morreram, principalmente no 
tsunami, e quase 500 mil foram 
deslocadas. O governo reco-
nhece outras 3.700 mortes - a 
maioria em Fukushima - que 
ocorreram de causas ligadas ao 
desastre, como estresse.

Reconstrução
Dez anos depois do terre-

moto submarino que originou 
o tsunami que provocou, por 
sua vez, o pior acidente nuclear 
do mundo desde Chernobyl, as 
cidades que enfrentam a amea-
ça da radiação ainda lutam para 
reconstruir suas comunidades. 
As autoridades declararam 
muitas regiões como seguras 
após as operações de desconta-
minação realizadas nos últimos 
anos. Mas muitos dos desloca-
dos de Fukushima hesitam em 
voltar, apesar dos incentivos 
financeiros do estado e dos 
aluguéis baratos.

A indústria nuclear do 
Japão continua incapacitada, 
com a maioria dos reatores do 
país parados ou a caminho da 
desativação.

Tragédia no Japão 
completa 10 anos

do tráfico de drogas e das 
mortes”, disse a deputada 
Simey Olvera, do partido 
governista Morena.

“Hoje estamos fazendo 
história”, acrescentou a de-
putada, usando uma más-
cara de folhas de maconha.

Em novembro, o Se-
nado aprovou a lei sobre 
a maconha. No entanto, a 
Câmara adiou a discussão 
da medida polêmica, argu-
mentando que precisava de 
mais tempo para analisá-la.

No final de 2013, o Uru-

guai se tornou o primeiro 
país do mundo a legalizar 
a produção e a venda de 
maconha. Outros países da 
região como a Argentina, o 
Chile, a Colômbia e o Peru 
permitem o uso de canna-
bis medicinal.

Lei que descriminaliza a maconha no país será permitida para uso recreativo, científico, médico e industrial

Foto: Divulgação/Polícia Federal



Economia
João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 12 de março de 2021     |     A UNIÃO        17

Concessão foi aprovada para 15 empreendimentos novos e ampliados, e vai garantir a geração de 269 empregos

O Conselho Delibera-
tivo do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Industrial 
da Paraíba (Fain) aprovou a 
concessão de incentivos fis-
cais para 15 empresas, en-
tre empreendimentos novos 
e ampliados no estado, cujo 
investimento total será da 
ordem de R$ 539,782 mi-
lhões, com a geração de 269 
empregos diretos. A 201ª 
reunião do Fain, que aconte-
ceu de forma virtual devido à 
pandemia, no último dia 10, 
foi presidida pelo secretário 
de Estado da Fazenda (Sefaz
-PB), Marialvo Laureano.

“A aprovação desses in-
centivos é extremamente 
importante, principalmente 
neste período de pandemia. O 
Governo do Estado, por meio 
do Fain, mostra que a Paraí-
ba está no caminho certo na 
questão da retomada das 
atividades econômicas, dan-
do essa oferta de incentivos 
fiscais aos empreendedores 
e aos empresários que inves-
tem aqui”, declarou Marialvo.

A partir deste ano, as re-
uniões do Conselho Delibera-
tivo do Fain estão com novo 
formato. Além da pauta de 
discussão dos projetos para 
a implantação, ampliação, 
revitalização ou relocação de 
empresas com incentivos fis-
cais, os conselheiros têm de-
batido um tema de interesse 
do desenvolvimento econô-
mico do estado. Na reunião, 
as secretarias da Fazenda e 
Desenvolvimento do Estado 
apresentaram e discutiram a 
temática: Arranjos Produti-
vos Locais, que foi sugerida 
pela Federação das Indústrias 
do Estado da Paraíba.

“Conhecemos os Arran-
jos Produtivos Locais da Pa-
raíba espalhados nas diversas 
regiões do estado e debate-
mos a questão tanto sob o 
ponto de vista do Plades (Pla-
no de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social Sustentável 
para os Arranjos Produtivos 

Locais da Paraíba), mas tam-
bém dos incentivos fiscais. 
Esses arranjos são uma solu-
ção para potencializar a eco-
nomia local, gerar produção 
e desenvolvimento social da 
Paraíba”, destacou o secretá-
rio da Sefaz.

Além de Marialvo Lau-
reano (presidente) partici-
param da 201ª da Reunião 
do Conselho Deliberativo do 
FAIN os conselheiros: Rô-
mulo Soares Polari Filho 
(CINEP); Fernanda Câmara 
Norat (Secretaria de Estado 
de Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico); Francis-
co Petrônio de Oliveira Rolim 
(Secretaria de Planejamento, 
Orçamento e Gestão); Virgia-
ne da Silva Melo (Secretaria 
de Estado da Infraestrutu-
ra, dos Recursos Hídricos e 
do Meio Ambiente);  Rafael 
Lopes de Oliveira (Secreta-
ria do Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca); 
Victor Castro Doria de Almei-
da (Banco do Nordeste); Re-
nato Castro do Lago (Federa-
ção das Indústrias do Estado 
da Paraíba); Magno César 
Rossi (Centro das Indústrias 
do Estado da Paraíba) e Re-
ginaldo Galvão Cavalcanti 
(Federação Das Micro e Pe-
quenas Empresas do Estado  
da Paraíba).

Sobre o Fain
O Fain foi regulamenta-

do pelo Decreto 17.252, de 27 
de dezembro de 1994 e suas 
alterações, que tem como ob-
jetivo a concessão de estímu-
los fiscais e financeiros para 
a implantação, ampliação, re-
vitalização e relocalização de 
indústrias consideradas de 
relevante interesse para o es-
tado e tem como integrantes 
do Conselho Deliberativo as 
secretarias de planejamento, 
econômica e fiscal do Estado, 
entidades de classe do seg-
mento empresarial, além de 
instituição financeira como o 
Banco do Nordeste.

Empresas paraibanas terão 
R$ 539 mi de incentivos fiscais

Empreendedorismo Fabrício Feitosa
fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

Nas minhas andanças pelo estado tenho a oportunidade 
de conhecer várias histórias de empreendedores que, com 
suas experiências, me ajudam a compreender melhor o mundo 
e principalmente os desafios do empreendedorismo. Na coluna 
da semana passada (O empreendedorismo e a Reintegração 
Social) contei aqui a história de duas mulheres, Lais e Dona 
Fátima, dois grandes exemplos de que é possível transformar 
histórias com apoio, coragem e perseverança.

Em Campina Grande, cidade que na minha opinião 
tem uma das mais impressionantes forças comerciais do 
Nordeste, conheci Maria do Carmo, mas conhecida por 
todos na cidade como Duda, como ela me explicou ao exibir 
um largo sorriso no rosto, orgulhosa com seu abrangente 
network conquistado com anos de atenção e cuidado com 
sua clientela. Hoje vendedora de cosméticos, Duda começou a 
sua história no empreendedorismo como muitos, a partir de 
dificuldades da vida, da perda repentina de emprego em uma 
instituição pública, quando se viu diante do desafio comum 
a tantos, sustentar uma família com 2 filhos menores sem 
nenhuma renda.

Ela nos contou que já tinha enveredado pelo ramo dos 
negócios, mas que essa era uma atividade acessória em sua 
vida. Oferecia semijoias a colegas de trabalho e a amigas 
mais próximas para incrementar o seu orçamento, mas que 
não tratava isso como uma atividade comercial. Foi após se 
encontrar na difícil situação do desemprego que sua alma 

empreendedora despertou. A possibilidade de não poder 
mais oferecer aos seus filhos uma educação de qualidade 
fez com que ela enxergasse ali uma oportunidade. “Podem 
nos tirar tudo na vida, menos o conhecimento”, nos falou 
ao justificar porque não desistiria de lutar para dar uma 
educação digna aos seus filhos.

Dessa forma, Duda começou a entender que deveria 
diversificar mais o seu ramo de atuação. Ela enxergou que 
poderia aproveitar essa rede inicial de clientes para expandir 
ainda mais e oferecer perfumes e cosméticos para esses 
e novos clientes; e que com esses novos produtos o fluxo 
de vendas dela aumentaria. Com o ramo das semijoias ela 
possuía uma margem de lucro maior, porém o retorno da sua 
clientela para novas compras seria muito mais demorado, e 
para um grupo muito restrito. Já com os cosméticos, Duda 
mantém um consumo quase que constante e bem maior, 
já que todos os membros das famílias que ela já conhecia e 
atendia se tornaram potenciais consumidores desses novos 
produtos oferecidos.

O instinto de um bom empreendedor é tão importante 
quanto a preparação técnica para a criação de um negócio. 
Ajustar o seu produto ou serviço observando seu público-alvo 
é essencial.

Hoje Duda possui, dentro de sua residência, uma 
estrutura de estoque dos mais variados produtos de beleza 
e estética e pretende ir ainda mais longe, criando um espaço 

mais organizado e confortável para receber seus clientes, 
com quem gosta de sentar-se para tomar um café e conversar. 
As paralisações decorrentes da pandemia do covid-19 a 
afetaram, mas não com a força de derrubar seus planos, uma 
vez que ao modificar e diversificar seu ramo de atuação, ela 
pode buscar alternativas, oferecendo a entrega dos produtos 
em domicílio, fornecendo itens de higiene indispensáveis 
mesmo no isolamento, e fazendo o que ela faz de melhor: 
oferecer atenção e cuidado aos seus amigos/clientes dos 
quais ela se orgulha muito de ter espalhados por toda 
Campina Grande.

Gosto de trazer essas histórias aqui na coluna para que 
possamos perceber na prática como o empreendedorismo 
é importante na vida de muitas pessoas, e como ele pode 
ser aplicado sem grandes mistérios ou tecnicidades. Duda 
nos mostra que apesar de sua experiência ter partido de 
um momento de dificuldade, ela soube transformar isso 
em combustível para seu sucesso. Ela conseguiu perceber, 
mesmo sem ter um preparo, que ajustando os seus produtos e 
ampliando seu público-alvo, ela pôde transformar um hobby 
pessoal no sustento de sua família.

Imagina se Duda tivesse o suporte técnico e a capacitação 
adequada lá quando ela começou? Certamente já teria 
alcançado outros patamares em sua história empreendedora. 
E como dissemos nessa agradável visita de um fim de tarde: 
“Ela ainda vai voar muito, e longe!”

O instinto natural da mente empreendedora

Ibovespa 

-1,94%
R$ 5,543

-1,45%
R$ 6,641
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1,96%
114.983 pts
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Custo-benefício

Motorista que usa GNV no carro pode 
economizar mais de R$ 630 por mês

Após os sucessivos au-
mentos no preço da gasoli-
na, o patamar de economia 
para quem roda no Gás Na-
tural Veicular (GNV) chega 
a 45% em João Pessoa e 
41% em Campina Grande.  
A competitividade leva em 
conta a relação do valor do 
combustível, desempenho 
médio do veículo e distân-
cia percorrida com a gasoli-
na e o gás natural.

Segundo dados do apli-
cativo “Preço da Hora” do 
útimo dia 10, o preço mé-
dio do m3 do GNV pode ser 
encontrado a R$ 3,38, en-
quanto o da gasolina, após 
os últimos reajustes repas-
sados para o consumidor, é 
de R$ 5,00. Já em Campina 

Grande o valor médio do 
GNV é R$ 3,85, enquanto a 
gasolina chega a R$ 5,30.  

Neste contexto com-
parativo realizado pela ge-
rência de mercado automo-
tivo da PBGás, a economia 
para quem roda em média 
100km por dia, no GNV,  
chega a R$ 633,00 em João 
Pessoa e R$ 610,00 em Cam-
pina ao mês no comparativo 
com a gasolina.

O diretor-presidente 
da PBGás, Jailson Galvão, 
ressaltou que a economia 
do GNV em comparação 
com a gasolina é muito sig-
nificativa, principalmen-
te para quem roda muito 
com o carro como taxistas, 
motoristas de aplicativo e 

representantes comerciais 
em um contexto de dificul-
dade econômica que passa o 
país.  “Acreditamos na conti-
nuidade da recuperação do 
segmento GNV na Paraíba 
e estamos estudando novas 
formas de incentivos para os 
consumidores, o que signifi-
cará uma maior renda para 
quem trabalha com o carro e 
para toda cadeia do gás na-
tural”, comentou.

O gerente de Mercado 
Automotivo da PBGás, Alair-
son Gonçalves Filho, desta-
cou que historicamente o 
GNV é mais econômico que 
a gasolina e o etanol. O GNV 
ao longo do tempo,  assim 
como é hoje, sempre foi mais 
barato que os demais com-

PBGás estuda 
novos incentivos aos 
consumidores para 

estimular o uso do Gás 
Natural Veicular

bustíveis líquidos. “Imagine 
se você tivesse economizado 
nos últimos 20 anos aproxi-
madamente 40% dos gastos 
com todo combustível que 
abasteceu, seria um bom di-
nheiro. Quem roda com GNV 
sabe disso e se mantém do 
lado da economia”, explicou. 

Foto: Edson Matos

Mercado

Comparativo feito com a gasolina 
mostrou que o combustível 
consegue ser mais vantajoso



Economia

Cálculo do metro quadrado no estado teve elevação de 2,55%, alcançando o valor de R$ 1.284,78, segundo o Sinapi 

Apesar de o preço da 
construção civil no Brasil ter 
registrado a primeira desa-
celeração desde julho do ano 
passado, o Índice Nacional da 
Construção Civil (Sinapi), di-
vulgado ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatistica (IBGE), apontou para 
o aumento do custo da cons-
trução na Paraíba. Este cálcu-
lo é realizado por metro qua-
drado e demonstrou que o 
estado registrou a maior alta 
do país em fevereiro (2,55%). 

Com essa variação, su-
perior às médias brasileira 
(1,33%) e nordestina (1,4%), 
o valor do metro quadra-
do, que em janeiro era de 
R$ 1.252,79, alcançou R$ 
1.284,78. O índice brasileiro 
está 0,66% abaixo da taxa 
apresentada em janeiro. Em-
bora toda a região Sul tenha 
registrado a maior variação 
do país, a Paraíba demonstrou 
o aumento mais significativo 
dentre todos os estados. Este 
acréscimo é creditado ao cus-
to na parcela de materiais de 
construção - que subiu - e à 
sistematização de acordos co-
letivos que ergueu, também, o 
valor da mão de obra.

O custo de metro qua-
drado no Nordeste chega a 
R$1.246,23. As estatísticas do 
Sinapi apontam que, em ape-
nas um mês (de janeiro a feve-
reiro de 2021), houve variação 
de quase R$ 32 no custo médio 
da construção civil paraibana. 

A pesquisa do IBGE de-
monstra ainda que, no acu-
mulado de um ano, a Paraíba 
teve variação de 15,68% nos 
preços da construção civil 
considerando também a de-
soneração na folha de paga-
mento do trabalhador - de 
julho de 2013. Neste contex-
to, constatou-se que a parce-
la de materiais subiu pouco 
mais de R$ 4 e que o custo 
da mão de obra admitiu ele-
vação de mais de R$ 27. Com 
este aumento, os impactos 
ainda serão sentidos no es-
tado, refletindo diretamente 
no desenvolvimento do setor.

Independente da queda 
registrada no país, o indica-
dor destaca que o valor da 
parcela de materiais conti-
nua agindo fortemente sobre 
o valor final do serviço. 

Carol Cassoli
Especial para A União

Paraíba tem maior custo da 
construção civil em fevereiro
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Levantamento da Fipe

Consumo em restaurantes cai 27,2%

O consumo em restau-
rantes, bares, lanchonetes 
e padarias teve queda de 
27,2% em janeiro se com-
parado aos níveis em perío-
do equivalente de antes do 
surgimento da covid-19. O 

levantamento é feito pela 
Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas (Fipe) 
com base em pagamentos 
realizados com cartões de 
alimentação e refeição da 
bandeira Alelo em todo o 
País.

A variação da pesquisa 
é medida contra os resulta-

dos do mesmo período de 
2019, já que a ideia é com-
parar com os fluxos de um 
ano completo sem pande-
mia. O consumo em super-
mercados, na direção opos-
ta, registrou aumento de 
5,4% em janeiro deste ano.

A leitura é de que os 
restaurantes, que mostra-

vam no segundo semestre 
avanços apenas marginais, 
ainda são o segmento mais 
afetado pela pandemia. 
Já nos supermercados, os 
últimos resultados repe-
tem o padrão apresentado 
durante a maior parte da 
segunda metade do ano 
passado, com exceção da 

queda acentuada de de-
zembro.

Na abertura dos resul-
tados por região, o consu-
mo em supermercados teve 
maior crescimento no Sul 
(11,5%). Nos restaurantes, 
houve queda em todas as 
regiões, sendo a maior de-
las, 33,9%, no Norte do País.

Eduardo Laguna
Agência Estado

Restaurantes chegaram a apresentar 
pequeno avanço no segundo semestre 
de 2020, mas ainda são o segmento 
mais afetado pela pandemia

Foto: Bruno Concha/Secom-PMS

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, disse 
ontem que o governo vai re-
tomar o programa que per-
mitiu às empresas cortarem 
salários e jornada dos fun-
cionários ou suspenderem 
contratos. Ele sinalizou que 
parte do benefício de com-
plementação de renda paga 

pelo governo aos trabalha-
dores nessas condições vai 
ser pago como antecipação 
do seguro-desemprego.

De acordo com o minis-
tro, o Benefício Emergencial 
(BEm) - programa que permi-
tiu a suspensão dos contratos 
e a redução dos salários no 
ano passado, segundo o go-
verno - ajudou a preservar 11 
milhões de empregos.

Guedes falou da criação 
de um “seguro-emprego” 

e afirmou que, ao invés de 
dar R$ 1 mil para pessoas 
que ficaram desemprega-
das no seguro-desemprego 
por quatro meses, o governo 
pode dar R$ 500 para segu-
rar o emprego por até 11 
meses. “O presidente (Jair 
Bolsonaro) deve anunciar 
novas medidas para frente”, 
afirmou o ministro, em par-
ticipação em audiência na 
Frente Parlamentar da Mi-
cro e Pequena Empresa.

O governo quer per-
mitir um novo período de 
até quatro meses de redu-
ção de jornada e salário ou 
suspensão de contrato de 
trabalhadores para evitar 
alta no desemprego em 
meio às medidas restriti-
vas contra a covid-19, mas 
o pagamento do benefício 
que compensa a perda sa-
larial deve ter um dese-
nho distinto. A intenção 
é garantir dois meses do 

BEm, pago pelo governo, e 
outros dois meses seriam 
de antecipação do seguro-
desemprego a que teria di-
reito se demitido.

Modelo em análise
O novo modelo ainda 

está sendo fechado pe-
los técnicos, que também 
buscam uma fonte de fi-
nanciamento para a parte 
do BEm que será bancada 
pelo governo.

Empresas poderão suspender contratos
Lorenna Rodrigues e 
Daniel Weterman
Agência Estado

Vitor Abdala
Agência Brasil

IBGE abre inscrições para 
mais de 150 vagas na PB

Estão abertas as ins-
crições para dois proces-
sos seletivos que ofertam 
153 vagas temporárias 
para atuar no IBGE, na 
Paraíba. O prazo começou 
no último dia 10, seguindo 
até o dia 26 deste mês, e 
o procedimento pode ser 
realizado pela internet, no 
site da banca organizadora 
(Cebraspe). Um dos editais 
oferta 139 oportunidades 
para Agente de Pesquisas 
e Mapeamento, enquanto 
o outro conta com 14 va-
gas para Supervisor de Co-
leta e Qualidade.

No estado, as oportu-

nidades estão distribuí-
das entre os municípios 
de João Pessoa, Campina 
Grande, Esperança, Guara-
bira, Itabaiana, Itaporan-
ga, Patos, Pombal, Sousa 
e Sumé. Ao todo, estão 
sendo disponibilizados 6,5 
mil postos de trabalho em 
diferentes regiões do país. 

O IBGE também está 
com outros dois editais 
com inscrições abertas, 
com vagas temporárias 
para atuação no Censo 
Demográfico, para os car-
gos de Agente Censitário 
– municipal e supervisor 
– e de Recenseador. No 

primeiro caso, o prazo ter-
mina no dia 15 de março e 
no segundo no dia 19 do 
mesmo mês. Na Paraíba, 
são ofertadas mais de 3 
mil oportunidades.

Inflação em fevereiro aponta 
maior alta do mês desde 2016

O Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), que mede 
a inflação oficial, ficou em 
0,86% em fevereiro deste 
ano, taxa superior ao 0,25% 
registrado em janeiro deste 
ano e em fevereiro do ano 
passado. Essa é a maior 
alta para o mês desde 2016 
(0,90%).

Segundo dados divul-
gados ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o IPCA 
acumula taxas de inflação 

de 1,11% no ano e de 5,2% 
em 12 meses. O principal 
responsável pela alta da 
inflação em fevereiro foi o 
grupo transportes, que re-
gistrou variação de 2,28% 
no mês, puxada princi-
palmente pela gasolina 
(7,11%). Esse combustível, 
sozinho, respondeu por 
quase metade da inflação 
em fevereiro.

Também foram observa-
das altas de preços no etanol 
(8,06%), óleo diesel (5,40%), 
gás veicular (0,69%), auto-
móveis novos (0,55%), veí-
culos usados (0,71%), pneus 
(1,26%) e ônibus urbano 

(0,33%). Outro grupo que 
contribuiu para a inflação do 
mês foi Educação, com alta 
de 2,48%, devido aos reajus-
tes que costumam ocorrer 
no início do ano.

Outros grupos
Também registraram in-

flação os grupos saúde e cui-
dados pessoais (0,62%), ali-
mentação e bebidas (0,27%) 
habitação (0,40%), artigos 
de residência (0,66%), ves-
tuário (0,38%) e despesas 
pessoais (0,17%). Comuni-
cação, com queda de preços 
de 0,13%, foi o único grupo a 
apresentar deflação.

Acesse o QR Code e confira mais 
informações sobre os editais



Diversidade

Os três livros mostram o resultado do modelo educacional que trouxe novos horizontes para os estudantes paraibanos
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de Es-
tado da Educação e da Ciên-
cia e Tecnologia (SEECT), 
lançou na última quarta-fei-
ra (10), em uma live no canal 
do YouTube da Secretaria, 
uma coletânea digital de três 
livros sobre o Ensino Inte-
gral Técnico na Paraíba. Os 
livros estão disponíveis no 
site Paraíba Educa - pbedu-
ca.see.pb.gov.br

O lançamento contou 
com a participação do secre-
tário de Estado da Educação 
e da Ciência e Tecnologia, 
Cláudio Furtado, da assessora 
técnica da Secretaria, Rayssa 

Alencar, da gerente de Ges-
tão do Conhecimento do Itaú 
Educação e Trabalho, Carla 
Chiamareli e da gerente de 
Implementação e Desenvol-
vimento do Itaú Educação e 
Trabalho, Cacau Lopes.

Os livros foram pro-
duzidos a partir do projeto 
piloto realizados em três es-
colas da Rede Estadual, cujo 
sucesso motivou sua disse-
minação por todo o territó-
rio da Paraíba, do Sertão ao 
Litoral, chegando a 127 es-
colas em 2021.

A coletânea descreve 
o trabalho realizado pela 
SEECT, com o apoio técnico 

e assessoria do Itaú Educa-
ção e Trabalho (IET), para 
viabilizar a expansão das 
Escolas Cidadãs Integrais 
Técnicas (ECITs).

Os livros podem ser 
lidos de maneira indepen-
dente. Todos abordam, por 
meio de recortes específicos, 
o Método ECIT: o primeiro 
aborda como se deu a expan-
são do número de unidades 
escolares e apresenta o Mé-
todo ECIT; o segundo foca as 
disciplinas empreendedoras, 
um dos pilares inovadores 
do Método ECIT, e o tercei-
ro narra a construção de um 
currículo por competências 

e habilidades para os cursos 
técnicos oferecidos pela rede 
estadual pública paraibana.

Podem ser utilizados 
pelos professores como fer-
ramenta para planejamento 
de aulas, para entender como 
fazer a articulação da BNCC 
com a base técnica e como 
utilizar as competências e 
habilidades na escola e na 
sala de aula. Os alunos po-
derão encontrar no material 
exemplos de relatos de expe-
riências escritos por outros 
estudantes, além de projetos 
desenvolvidos por alunos nas 
disciplinas empreendedoras.

Para o secretário Cláu-

dio Furtado, a coletânea 
mostra o resultado do mo-
delo educacional que trou-
xe novos horizontes para os 
estudantes. “É com muita 
alegria que lançamos esses 
três livros que mostram jus-
tamente o sucesso da Rede 
Estadual de Ensino na educa-
ção profissional”, observou.

A superintendente do 
Itaú Educação e Trabalho, 
Ana Inoue, destaca a educa-
ção profissional da Paraíba 
como referência no Brasil. 
“Nós temos muito orgu-
lho de sermos parceiros na 
construção desse trabalho. 
A maior beleza dessa co-

letânea está no fato de ser 
construído pela equipe que 
trabalha nas escolas e na 
Secretaria. Eu quero cum-
primentar e parabenizar o 
governador que tem dado 
todo o apoio a educação e 
particularmente a expansão 
da educação profissional 
na Paraíba, e dizer que esse 
apoio tem levado a Paraíba 
a ser referência na imple-
mentação de um currículo 
articulado, que traz sentido 
para aprendizagem do aluno, 
e que coloca o estudante no 
centro de todo o processo, 
com princípio educativo arti-
culando teoria e prática”.

Governo lança coletânea sobre 
o Ensino Integral Técnico na PB
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A coletânea digital de três livros descreve o trabalho realizado pela Secretaria de Estado da Educação, com o apoio técnico e assessoria do Itaú Educação e Trabalho, para viabilizar a expansão das Escolas Cidadãs Integrais Técnicas

A Confederação Nacio-
nal da Agricultura (CNA) e a 
Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Em-
brapa) lançaram, na última 
quarta-feira (10), em par-
ceria com outras entida-
des, o Projeto Pravaler. A 
iniciativa é um desdobra-
mento do Projeto Biomas, 
criado em 2010 para ofe-
recer, aos produtores ru-
rais, soluções de proteção, 
recuperação e uso econô-
mico sustentável de pro-
priedades existentes nos 
seis biomas brasileiros 
(Cerrado, Caatinga, Mata 
Atlântica, Pampa, Amazô-
nia e Pantanal).

Segundo a CNA, o ob-
jetivo do Pravaler é levar 
para o campo e ver colo-
cados em prática os resul-
tados das pesquisas de-
senvolvidas pelo Projeto 
Biomas, bem como outros 
conhecimentos.

De acordo com a con-
federação, as experiên-
cias e estudos realizados 
ao longo dos últimos dez 
anos indicam como os pro-
dutores rurais podem con-
ciliar sustentabilidade e 
produção adequando suas 
propriedades às exigên-
cias da legislação ambien-
tal, incluindo às regras 
específicas das Áreas de 
Preservação Permanente 
(APPs), Áreas de Reserva 
Legal (ARLs) e Áreas de 
Uso Alternativo (AUAs).

“Todo este conheci-

mento, este pacote de tec-
nologias de recuperação 
de passivos ambientais, 
precisa ser entregue ao 
produtor rural de algu-
ma forma. Neste sentido, 
aproveitaremos os mode-
los de recuperação legal 
e produtiva, o que inclui 
calendários que indicam 
as melhores épocas para 
a coleta de sementes para 
fins de recomposição de 
áreas degradadas, entre 
outras informações”, ex-
plicou o coordenador de 
Sustentabilidade da CNA, 
Nelson Ananias, garantin-
do que todo o conteúdo 
será disponibilizada na 
plataforma Webambien-
te, da Embrapa.

Em um vídeo institu-
cional, a CNA destaca que 
conhecer as características 
dos biomas brasileiros ren-
de bons resultados não só 
para os produtores rurais, 
mas para toda a sociedade. 

Marco
Durante a cerimônia 

de apresentação do pro-
jeto, o presidente da CNA, 
João Martins, disse que, 
com o projeto, a entida-
de que demonstrar aos 
produtores rurais que a 
implementação dos Pro-
gramas de Regularização 
Ambiental (PRAs) não 
deve afetar a produtivida-
de ou os ganhos econômi-
cos. São os PRAs que vão 
ditar as regras de adequa-
ção dos passivos ambien-
tais dos produtores em 
cada estado.

CNA e Embrapa lançam 
programa para biomas
Alex Rodrigues
Agência Brasil

Escrivão, agente, delegado e papiloscopista

Pandemia leva PF a adiar concurso 
para preencher 1,5 mil vagas no país

O concurso que abriu 
1,5 mil vagas para escri-
vão, agente, delegado e pa-
piloscopista na Polícia Fe-
deral foi adiado por causa 
da pandemia de covid-19. 
Os exames estavam pre-
vistos para 21 de março. A 
informação foi divulgada 
ontem pela banca organi-

zadora do certame, o Cen-
tro Brasileiro de Pesquisa 
em Avaliação e Seleção e 
de Promoção de Eventos 
(Cebraspe). 

O comunicado diz que 
a nova data provável para a 
realização das provas é de 
23 de maio de 2021. A data 
será publicado no Diário 
Oficial da União e divulga-
da na internet, no site do 
Cebraspe. “Torna público 

que na data provável, de 14 
de maio de 2021, será pu-
blicado no Diário Oficial da 
União e divulgado na inter-
net, no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.
br/concursos/pf_21, edital 
que informará a disponibili-
zação da consulta aos locais 
e aos horários de realização 
da prova objetiva e da prova 
discursiva, que serão aplica-
das na data provável de 23 

de maio de 2021. As demais 
datas do concurso serão di-
vulgadas oportunamente”.

Vagas
Com salários que va-

riam de R$ 12.522,50 a R$ 
23.692,74, com exceção do 
posto de delegado, que exi-
ge graduação em direito, 
podem concorrer às vagas 
candidatos com nível supe-
rior em qualquer área.

Karine Melo
Agência Brasil

Mais de US$ 3,4 mi-
lhões apreendidos de cri-
minosos pela Polícia Fede-
ral foram convertidos em 
mais de R$ 19 milhões e 
destinados ao Fundo Na-
cional Antidrogas, para o 
financiamento de políti-
cas de segurança pública e 
combate às drogas.

Ontem, a pasta in-
formou que  parte do di-
nheiro foi apreendido em 
Mato Grosso do Sul, e na 
Operação Spectrum, em 
Curitiba, de combate ao 
tráfico internacional de 

drogas. A ação teve como 
principal alvo Luiz Carlos 
da Rocha, um dos maiores 
traficantes da América do 
Sul, conhecido como Ca-
beça Branca.

Segundo o secretário 
Nacional de Políticas so-
bre Drogas, Luiz Roberto 
Beggiora, disse que por 
meio do confisco de bens 
das organizações crimino-
sas e a rápida destinação e 
aplicação dos recursos nos 
órgãos de segurança pú-
blica federal e estaduais, é 
mais um passo importan-
te para o país avançar no 
combate à criminalidade.  

“Temos estrutura para 

tornar cada vez mais céle-
re a destinação dos bens 
apreendidos dos crimino-
sos, convertendo-os em 
recursos para o combate à 
criminalidade e enfraque-
cimento das organizações 
criminosas”, disse.

Trabalho integrado
A conversão de moe-

das é resultado do tra-
balho integrado entre o 
Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública, a 3ª Vara 
Federal de Campo Gran-
de, a 2ª Vara Criminal de 
Palhoça/SC e a 23ª Vara 
Federal de Curitiba. A ope-
ração de exportação de 

moeda estrangeira é feita 
junto ao Bank of America 
e intermediada pela Caixa 
Econômica Federal. A ação 
favorece a descapitaliza-
ção de criminosos, uma 
das estratégias do governo 
para alavancar o combate 
à criminalidade.

Essa é a segunda con-
versão de moedas estran-
geiras apreendidas de crimi-
nosos realizada pela Senad 
em parceria com o Poder Ju-
diciário e a Caixa. Em junho 
de 2020, foram arrecadados 
aproximadamente R$ 62 mi-
lhões para o Fundo Nacional 
Antidrogas com venda de 
US$ 12 milhões.

Justiça destina mais de R$ 19 milhões 
para o Fundo Nacional Antidrogas
Karine Melo
Agência Brasil

Fotos: Secom-PB
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Sobe

Desce

Lance Livre

Reflexões atemporais

É hoje!12

Aristávora Santos 
(Tavinho), Ana 
Cláudia Rolim, 
César Anchieta 
Dantas de Almeida, 

Cícero Franco de Almeida, Durval 
Ferreira, Balila Pal-
meira, Suzy Lopes, 
Jackeline Ferreira 
Guedes, Janaína 
Cunha Bezerril, José 
dos Santos Martins, 
Maria de Fátima 
Carneiro Souto, 
Marileide Melquíades Araújo, Paulo 

Roberto Neiva de 
Gouveia, Gutemberg 
Botelho Filho, Paulo 
Wanderley, Raquel 
Góes, Severino 
Pereira Lucena, So-
corro Braga, Viviane 
Teixeira Gouveia 

Aniversariando

Tudo que não puder co-
tar como fez, não faça.

Immanuel Kant

Fale com Abelardo

Sozinhos ou acompanhados, 
as melhores pedidas são os 
pratos saborosos do 
Meat Up

Dando a largada
Pelo celular o artista plástico Flávio 
Tavares dá a boa notícia: já iniciou a 
construção do seu mais novo traba-
lho, Áreas Claustrum, uma continua-
ção do seu Diário da Pandemia.
- “Estarei enclausurado para que 
tenha, verdadeiramente, todos os 
sentimentos claustrofóbicos desse 
mundo apocalíptico que estamos 
vicenciando. Começo a desenhar e a 
pintar na próxima semana”.
Vem obra de arte por aí.

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

OnTap tem 3 ambien-
tes com auto-serviço 
de chopes e drinks com 
petiscos irados. Aos 
sábados e domingos, 
a aprtir do meio dia, 

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

Meatup a melhor casa 
de carnes da cidade, com 
cortes nobres e exclu-
sivos, informa que estará 
atendendo no AÇOUGUE 
das 9hs às 18hs, RESTAU-

RANTE das 12hs às 16hs e DELIVERY das 12hs 
às 21hs. Aproveite nossas delícias.    
Av. Esperança, 1695 - Manaíra - J. Pessoa
83. 3035-7818 | Insta: @meatupbr

NO clima de fim de 
semana o restaurante 
Pimenta Nativa reúne 
muita gente bonita e 
oferece sempre a mel-
hor pizza da cidade. A 

dica de hoje é a pizza paraibana. Show 
de bola. 
Av. Fernando Luiz Henriques, 2468 - Bessa 
3506-0911 | Insta: @pimentanativaforneria 

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

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

A Tasquinha do Tio, 
é ponto de encontro 
para rever os amigos, 
confraternizar com 
a  família. Nesta sex-
ta, sábado e domingo   

abriremos apenas para almoço. Jantar 
pelo sistema Delivery. 
Av. Flávio R. Coutinho, 115 - Mag Shopping 
83. 3048-1000 | Insta:

All Garden - Nesta 
sexta feira não teremos 
o jantar com música 
ao vivo, mas abrimos 
no almoço, a partir das 
11h, e a noite vamos 

oferecer o melhor delivery da cidade. 
R. Infante Dom Henrique, 531 - Tambaú  
83. 99146-6800 
Insta: @allgardenrestaurante

A churrascaria Espetin-
ho do Bode que oferece 
a carne mais aprecia-
da pelos nordestinos, 
terá horários especiais 
neste final de semana. 

O RESTAURANTE das 12hs às 16hs e sistema  
DELIVERY das 12hs às 21hs. 
Av. Pres. Afonso Pena, 810 - Bessa | 3245-4990
Insta: churrascaria_espetinho_do_bode 

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

domingo, abriremos apenas para almoço 
mas teremos jantar pelo delivery. 
R. Franca Filho, 96 - Manaíra - João Pessoa 
83. 99175-6477 | Insta: @haobr

Churrasco no Pão, 
quem já experimentou 
recomenda. E vai em 
busca do sanduiche 
diferenciado, com um 
sabor incomparável. O 

nosso horário não muda na pandemia.  
Faça seu pedido via Zap pelo delivery.
R. Franca Filho, 96 - Manaíra - João Pessoa 
83. 98167-0505 | Insta: @churrasconopao

Os apreciadores da 
cachaça não pode, 
deixar de experimentar a   
Reserva do Mangue, de 
sabor único e  qualidade 
superior, originária dos 

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

O restaurante OLHO DE 
LULA é especializado 
em peixes, camarões 
moquecas, polvo e lula. 
Na adega, vinhos sele-
cionados e especiais. O 

espaço é moderno e climatizado na orla 
marítima do Cabo Branco. Aberto para al-
moço. Jantar só no delivery.
Av. Cabo Branco, 2300 - Praia do Cabo Branco
83. 98668-9920 | Insta: olhodelularest

Contato: 83. 98899-8710

ELA é uma mulher valen-
te, que herdou do pai, o 

saudoso jornalista Marconi 
Góes, o espírito desafia-

dor que imprime em suas 
iniciativas, implantando 
e consolidando em João 

Pessoa a marca Santa 
Contemporânea, de eleva-

do conceito no campo da 
moda feminina, que tem 

representação em todo 
o País. RAQUEL LOBATO 

GÓES DE ALBURQUERQUE, 
presença inspiradora e 

carismática, é aniversa-
riante de hoje merecendo 

o carinho da coluna, da 
família e dos amigos.

Nova diretoria estuda venda
do Aeroclube da Paraíba

O novo tom
De uma postagem que tem viraliza-
do na internet:
- “Mais os dois discurso do Lula e o 
presidente Bolsonaro aparece vesti-
do de Zé Gotinha”.
Na realidade, após a decisão do 
ministro Fachin, o Capitão mudou 
o tom do discurso, aparecendo de 
máscara e proclamando o novo slo-
gan do seu governo: vacina, sim!

O Sal e Brasa Prime  
oferece rodízio com 32 
opções de cortes, bovinos, 
suínos, ovinos, aves e um 
buffet que impressiona, 
além de frios e queijos 

finos, várias opções de saladas, frutos do mar e 
se você é fã de sushi, visite nossa estação ori-
ental. Aberto para almoço e jantar por Delivery.
Av. Cabo Branco, 1830 - Praia do Cabo Branco
83. 3023-8770 |Insta: @salebrasaprimejp

A ESCRITORA  
Balila Palmei-
ra, fundadora 
da Academia 
Feminina de 
Letras da Paraí-
ba, mãe da jor-
nalista Messina 

Palmeira completa hoje 86 anos.

O TRIBUNAL de Contas do Estado está 
distribuindo exemplares da Revista 
Gestão, uma prestação de contas sobre 
a atividade do órgão coordenado pela 
jornalista Fábia Carolino.

O RESTAURANTE Nui 360, dirigido pelo 
empresário João Fernandes, localizado 
no topo do edifício Green Tower, propi-
cia a mais bela e ampla vista da cidade. 

Lagartixa
A influenciadora 
digital paraibana 
Géssica Kaiane, a 
GKay, um fenô-
meno na Internet 
com 13,7 milhões 
de seguidores, deu 
uma declaração, 

no mínimo, surpreendente ao site 
primeirasnoticias.com.br:
- Depois da fama a minha vida se-
xual piorou. Antes, quando eu não 
tinha plástica, não tinha peito, não 
tinha nada, chovia “boy” a toda 
hora. Agora eu é que tenho que cor-
rer atrás.
Pelo que se vê, a moça deve estar 
subindo pelas paredes.

O novo pre-
sidente do 
Aeroclube 
da Paraíba, 

Marcos Baracuhy, 
eleito recentemente, 
instituiu uma co-
missão formada por 
associados para es-
tudar a possibilidade da venda do Aero-
clube da Paraíba, que ocupa uma área de 
30 hectares em área privilegiada do Bessa 
denominada hoje como bairro Aeroclube. 
Baracuhy, que notabilizou-se como secre-
tário de Agricultura no governo Tarcísio 
Burity, assumiu o cargo no último dia 7 

de março e admite 
vender ou permutar 
o terreno do aeró-
dromo que é um dos 
mais ambicionados 
do mercado da cons-
trução civil. 
O Aeroclube já foi 
protagonista de ru-

moroso episódio quando o então prefeito 
Luciano Agra decidiu desapropriar a área 
destruiu a pista de pouso e decolavam 
durante a noite. Alguns sócios, inclusive 
ex-diretores, discordam da realização do 
negócio que envolve muitos interesses do 
setor público e privado.

ROMULO CARVALHO - Hoje presenciei 
um fato que literalmente me deixou em 
choque. Nosso amigo Floriano, ex-integran-
te da banda 4 Loucos, que faleceu semana 
passada de covid, morava no Residencial 
Açores, aqui no Aeroclube. Passou dias lu-
tando, mas não resistiu. Morava só! Essa 
semana um filho que mora no RN apareceu 
no prédio e estava organizando as coisas 
no apartamento, organizando tratativas 
para recepção das cinzas etc. Você acredi-
ta que funcionários da Energisa chegaram 
lá procurando por ele, pois havia 2 contas 
atrasadas. Quem poderia se preocupar com 

Energisa no hospital? Contas pequenas. Ex-
plicamos o ocorrido, que o dono do imóvel 
havia morrido, que o filho tava tomando pé 
da situação, mas não teve jeito. Cortaram a 
luz do Floriano, mesmo ele já morto.
MARCOS VINÍCIUS FAGUNDES  - Leitor 
assíduo de sua coluna, tanto em sua versão 
on-line e agora em A União. Quero parabe-
nizá-lo pela isenção e equilíbrio do seu no-
ticiário que é sempre um ponto de referên-
cia para todos nós que o acompanhamos. 
Observações sempre lúcidas e comentários 
oportunos que sugerem a reflexão e a ava-
liação dos problemas da Paraíba e do País.

Cresce assustadoramente o número 
de crianças abandonadas em alguns 
dos principais cruzamentos da 
cidade. Esta semana, uma conselhei-
ra tutelar afirmou, em entrevista a 
TV Cabo Branco, que o Conselho 
não atua proativamente, somente 
mediante denúncia com firma re-
conhecida. É por isso que tem tanta 
criança nos semáforos na rua. Pode 
isso Arnaldo? 

Galdino afirma que é o 
verdadeiro dono do hotel
Em mensagem à coluna, o jornalista 
Ruy Caldino reafirma que é “o legíti-
mo e verdadeiro arrematante do Ho-
tel Tambaú” e que ainda acredita na 
Justiça do País:
- Creio que o juiz da 4ª Vara Empre-
sarial, que julga o processo, nos dará 
ganho de causa e estamos prontos 
para pagar o valor do nosso lance e 
trazer de volta o hotel, para os parai-
banos.

Filho de peixe
O deputado Eduardo Bolsonaro gra-
vou um vídeo e postou nas redes 
sociais comentando a insistência da 
imprensa em exigir o uso de másca-
ras protetoras durante a pandemia:
- Vão enfiar as máscaras no rabo, dis-
se, textualmente, o parlamentar.
É como dizem por aí: filho de peixe...

O Memorial São Francisco, fundado 
e dirigido pelo médico Ítalo Kuma-
moto, está completando 45 anos 
de serviços prestados à saúde dos 
paraibanos, principalmente no setor 
de cardiologia, que sempre foi a sua 
especialidade. Hospital de referência 
no Nordeste, com equipamentos de 
ponta e equipe médica de altíssimo 
nível, é, hoje, um dos orgulhos da 
Paraíba e da cidade de João Pessoa.

Casamento adiado
Os noivos Julliana e Marcos decidi-
ram, em comum acordo com os seus 
pais, Suzana e José João de Miranda 
Freire e Maria Luzimar e Marcos An-
tônio Veras de Medeiros, adiar o ca-
samento que estava marcado para o 
próximo dia 19 de março, na Capela 
de São Francisco, com recepção no 
Mirante do Atlântico. O recrudesci-
mento da pandemia e as medidas 
protetivas adotadas pelo Governo 
inviabilizaram a realização do even-
to. Nova data será anunciada.



Dos sete jogos disputados diante da equipe do Maranhão, o Belo venceu quatro vezes, perdeu dois e empatou um

O Botafogo tem uma 
ampla vantagem nos con-
frontos contra o Sampaio 
Corrêa do Maranhão, ad-
versário do próximo sába-
do, às 20h30, no Estádio 
Almeidão, em partida váli-
da pela terceira rodada da 
Copa do Nordeste. Os dois 
clubes se enfrentaram ape-
nas 7 vezes na história de 
jogos oficiais. Os confron-
tos foram 2 pelo Brasilei-
rão, 4 pela Série C e apenas 
1 pela Copa do Nordeste. 
O Belo venceu 4 vezes, o 
Sampaio 2 vezes e houve 
apenas um empate.

Se os números se man-
tivessem nesta sequência 
no próximo sábado, o Bo-
tafogo poderia ser apon-
tado como amplo favorito 
e o resultado seria uma 
vitória do Belo por um pla-
car apertado. Isso porque 
nenhuma das duas equipes 
conseguiu até agora vencer 
por uma diferença supe-
rior a 1 gol.

Mas números à parte, o 
Botafogo joga em casa, está 
na sexta posição do grupo 
B, com 2 pontos em 2 jogos 
e precisa vencer para ficar 
no bloco de classificação, 
mas sabe que não enfrentará 
um adversário fácil, apesar 
de não atravessar um bom 
momento. Na atual Copa do 
Nordeste, o Sampaio estreou 
contra o Sport, em Recife, e 
empatou em 1 a 1. Na última 
rodada, jogou em casa con-
tra o Fortaleza e perdeu por 
2 a 0. No meio de semana, a 
Bolívia Querida foi elimina-
da pelo Rio Branco do Espí-
rito Santo, com uma derrota 
de 2 a 1 da Copa do Brasil.

Depois de uma estreia 
ruim contra o 4 de Julho, 
quando empatou em casa 
em 0 a 0, o Botafogo mos-
trou um bom futebol na 
partida seguinte contra o 
Bahia, em Salvador. O Belo 
empatou em 1 a 1, após es-
tar vencendo por 1 a 0, até 
os 45 minutos do segundo 
tempo. Não só a torcida e a 
imprensa, mas os jogadores 
também concordam que o 
time vem crescendo de pro-
dução desde a estreia.

“A gente sabia que a 
estreia ia ser difícil, por-
que toda a estreia tem 
essa ansiedade que geral-
mente prejudica a equipe. 
Nós melhoramos contra o 
Bahia e a tendência é que 
melhore mais jogo após 
jogo. Eu espero que sába-
do o time tenha uma gran-
de atuação e consiga a sua 
primeira vitória na com-
peticão”, disse o volante e 
também lateral, Pablo.

O técnico Marcelo Vilar 
assistiu ao jogo do Sampaio 
Corrêa contra o Rio Branco, 
e desde ontem, começou 
a armar o time de acordo 
com a forma de jogar do 
adversário, explorando os 
pontos fracos. Hoje à tar-
de, o treinador fará o últi-
mo treino antes da partida, 
quando definirá o time titu-
lar para sábado. 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo leva vantagem nos
confrontos contra o Sampaio
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Vacina aos atletas
O presidente do Comitê Olímpico Internacional, 
Thomas Bach, fez um acordo com a China para 
produzir vacinas para os atletas olímpicos. Página 22 Fo
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Foto: Instagranm/Botafogo

Jogadores do Botafogo em treinamento na Maravilha do Contorno visando mais uma partida pela Copa do Nordeste, onde busca a sua primeira vitória, em jogo amanhã no Almeidão

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Contra o Fortaleza

Treze embarca hoje para enfrentar o
líder do grupo B da Copa do Nordeste

O Treze terá neste fi-
nal de semana o seu maior 
desafio nesta temporada. 
O Galo vai encarar amanhã 
o Fortaleza, clube da Série 
A e líder da Copa Nordes-
te no Grupo B, com 100% 
de aproveitamento, nestas 
duas primeiras rodadas da 
competição regional. O Tri-
color do Pici estreou com 
vitória em casa sobre o CRB 
por 1 a 0 e na última rodada 
venceu o Sampaio Corrêa, 
no Maranhão, por 2 a 0.

Na história dos con-
frontos entre as duas equi-
pes, o clube do Ceará leva 
vantagem sobre o da Paraí-
ba. O Fortaleza venceu 4 ve-
zes, o Galo 2 vezes e houve 
um empate. Amanhã será a 
oitava partida oficial entre 
os dois times. No momen-
to, o Treze está na quarta 
colocação do grupo A, com 
4 pontos. O Alvinegro em-
patou na estreia com o CSA, 
em Maceió, por 1 a 1 e no úl-
timo final de semana venceu 
o Altos do Piauí por 1 a 0.

O técnico Marcelinho 
Paraíba está fazendo mis-
tério em relação a escala-
ção da equipe. Ontem, ele 
comandou o último trei-
no em Campina Grande. O 
treinador não esconde de 
ninguém, que o Galo vai 

enfrentar um adversário 
de alto nível, e portanto, vai 
jogar de forma reativa, po-
dendo também ter mudan-
ças na escalação em relação 
ao jogo passado contra o 
Altos. Marcelinho assistiu 
a alguns jogos do Fortaleza 
e pegou dados importantes 
da equipe cearense com o 
analista Ítalo Nascimento.

A viagem do Galo para 
Fortaleza terá início às 10 
horas de hoje, quando a 
delegação seguirá até o Ae-
roporto Castro Pinto, em 

Bayeux. Na parte da tarde, 
segue para Fortaleza, com 
escala em Brasília, só che-
gando ao Ceará no início da 
noite.

Campinense
Eliminado da Copa do 

Brasil de forma humilhante 
ao levar de 7 a 1 do Bahia, 
no Amigão, o Campinense 
segue treinando com outro 
foco, o Campeonato Parai-
bano de 2021 que começa 
na próxima quarta-feira, 
dia 17, e fora de seus do-

mínios, diante do São Pau-
lo Crystal. Ontem, a equipe 
treinou nos dois períodos 
com físico e técnico pela 
manhã e técnico e tático 
na parte da tarde. O técni-
co Ederson Araújo trabalha 
para recuperar o psicológi-
co dos jogadores que vêm 
recebendo muitas críticas 
dos torcedores nas redes 
sociais, tentanto levantar 
o astral do grupo para um 
novo desafio. Hoje pela ma-
nhã não haverá atividade 
no Renatão, ficando para a 

parte da tarde o treino téc-
nico e tático.

A novidade foi a apre-
sentação na última quarta-
feira do atacante Rodrigo 
Amorim, de 31 anos, que 
estava no Sarawak FA, da 
Malásia. O atacante de 
1,86m, iniciou sua traje-
tória nas categorias de 
base de Bahia-BA e Santo 
André-SP, e já chegou a fi-
gurar em uma pré-lista de 
convocação para a Seleção 
Brasileira Sub-18. Ele é na-
tural de Aracaju-SE.

Foto: Instagram/Trezeoficial

Marcelinho Paraíba faz mistério 
sobre o time que vai enfrentar o 

Fortaleza neste sábado no Estádio 
Castelão, na capital cearense



Comitê Olímpico garante doses para os esportistas nos Jogos de Tóquio este ano e de Pequim em 2022

O Comitê Olímpico In-
ternacional (COI) anunciou 
nessa quinta-feira um acor-
do com a China para produ-
ção de vacinas para atletas e 
equipes que vão participar 
dos Jogos Olímpicos e Pa-
ralímpicos de Tóquio, neste 
ano, e dos Jogos Olímpicos 
de Inverno, em Pequim, no 
início de 2022.

“Somos muito gratos 
por esta oferta (da China), 
que é uma demonstração do 
verdadeiro espírito olímpi-
co da solidariedade”, disse o 
presidente do COI, Thomas 
Bach. Sem entrar em deta-
lhes de custos e valores, o di-
rigente disse que a entidade 
“vai pagar por doses extras” 
para os atletas olímpicos e 
paralímpicos.

O anúncio deve acele-
rar o processo de vacinação 
no Japão, que é um dos mais 
atrasados entre os grandes 
países do mundo. As vacinas 
começaram a ser aplicadas 
nos japoneses somente em 
fevereiro. A Olimpíada terá 
início no dia 23 de julho. E os 
Jogos de Inverno estão mar-
cados para começar em feve-
reiro de 2022.

Bach prometeu também 
nessa quinta liberar doses 
para o público em geral dos 
países que vão fazer parte 
do programa de vacinação 
do COI. “O COI vai pagar por 
duas doses extras, que pode-
rão ser disponibilizadas para 
a população de cada país, de 
acordo com suas necessida-
des”, declarou o presidente.

A distribuição será fei-
ta por meio de agências in-

Agência Estado 

COI firma acordo com a China 
para vacinar atletas e equipes

Quem jogou mais bola nas quadras, Michael 
Jordan ou LeBron James? Se a resposta não for tão 
óbvia para quem acompanha há anos os astros da 
liga norte-americana de basquete, a NBA, ao me-
nos a indústria do entretenimento promete entre-
gar para os fãs do jogador mais jovem um produ-
to cultural à altura daquele feito para o astro do 
Chicago Bulls junto aos personagens dos desenhos 
animados da Warner. 

Sim, vai ter um novo Space Jam. E com esta 
informação não trago nenhuma novidade, pois há 
muito se fala do filme, que agora será estrelado 
por LeBron James. Venho neste espaço para pro-
blematizar. Apenas noticiar o cancelamento de um 
personagem que normaliza em seus atos a cultura 
do estupro é pouco. É preciso também discutir o 
assunto, complexo demais para caber no factual. 

Aquele filme de 1996 mexeu com milhares de 
crianças da minha geração. A proposta de colocar 
em cena, jogando pelo mesmo time, o maior astro 
do basquete de todos os tempos junto com Perna-
longa, Patolino e demais personagens do Looney 
Tunes foi incrível para a época. Posso dizer que 
mesmo se tratando de um filme mediano, Space 
Jam: O Jogo do Século é divertido e tem espaço re-
servado na minha memória afetiva.

Talvez por isso tenha sido grande o susto ao 
me deparar com a notícia do cancelamento de um 
personagem para esta nova versão - ou continua-
ção - do filme. Principalmente pelo termo “cance-
lamento” vir ocupando tanto espaço na mídia.  

Sou contra cancelar pessoas. A onda de can-
celamentos na internet, que já vinha tomando 
corpo e foi impulsionada no Brasil nesta última 
edição do BBB, é bastante complexa. Na maio-
ria das vezes, junto ao cancelamento vem um 
linchamento virtual que resulta em prejuízo in-
calculável à reputação. Não é o caso de passar 
pano sobre os erros, mas se ninguém cancela 
os canceladores, entramos numa onda de caça 
às bruxas onde todos os erros tornam-se imper-
doáveis. Quem erra deve pagar por seus erros e 
assumir os prejuízos. Cancelemos os atos, não as 
pessoas.

Mas no caso do personagem de fato cancelado 
do novo Space Jam, ali sim foi mais do que merecido. 

O gambá Pepe Le Pew, ou como é conhecido no 
Brasil, Pepe le Gambá, ficou de fora do filme por-
que sua construção enquanto personagem reforça 
a cultura do estupro. 

Fiquei surpreso quando li a notícia. Por se tra-
tar de um personagem secundário, não lembrei no 
primeiro momento onde aquele suposto inocente 
coadjuvante dos desenhos animados poderia con-
tribuir com a violência contra mulheres. 

Nem precisei ir ao Google. Bastou puxar um 
pouco da memória para lembrar do que se trata-
va. Pepe Le Pew vive em função de conquistar uma 
fêmea de gambá à força. Não entende que “não é 
não”. Se apropria do corpo da vítima sem consen-
timento, em sucessivas práticas que colaboram 
para a normalização da cultura do estupro. Beijo 
forçado ou qualquer outra relação sem consenti-
mento é estupro. 

E aqui não entramos no mérito de cancelar 
ou não produtos culturais e obras de arte que 
reproduzem conceitos como machismo, racismo, 
xenofobia e tantos outros não mais aceitos graças 
à nossa evolução coletiva enquanto sociedade. O 
que foi feito está feito, deve se observar e res-
salvar. A questão é não produzir novos produtos 
embasados em temas que violentam grupos ou 
incentivam a violência. Estupro não cabe na cul-
tura, no basquete, ou em quaisquer outros âmbi-
tos do esporte.

Basquete sem 
estupro

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador
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ternacionais ou acordos de 
vacinação dos países com a 
China. O país asiático tem 
atuado fortemente junto a 
outros países na chamada 
diplomacia da vacina, por 
meio das empresas Sinovac 
e Sinopharm. De acordo com 

apuração da agência The 
Associated Press, a China já 
prometeu meio bilhão de do-
ses da vacina para mais de 45 
países nas últimas semanas.

Para o presidente do COI, 
o acordo com a China vai aju-
dar a realizar uma edição dos 

Jogos mais segura, em meio a 
rumores de cancelamento da 
Olimpíada - nas últimas se-
manas dirigentes do COI e do 
Comitê Organizador japonês 
vieram a público diversas ve-
zes para garantir a realização 
do grande evento.

Foto: Divulgação / IOC Media

Sem entrar em detalhes de custos e 
valores, Thomas Bach disse que o COI 
“vai pagar por doses extras” para os 
atletas olímpicos e paralímpicos

Flamengo

Michael descarta ser emprestado e
espera mais oportunidades no time

Cotado para deixar o 
Flamengo por empréstimo, 
o atacante Michael avisou 
nessa quinta-feira que não 
pretende sair do clube ca-
rioca. E afirmou que preten-
de ganhar mais chances na 
equipe na nova temporada. 
"Tento esperar minha opor-
tunidade e, se Deus quiser, 
exercer minha melhor pro-
fissão, que é jogar futebol", 
declarou.

Michael foi contrata-
do no início de 2020 e não 
rendeu como o esperado. 
Acabou sendo relevado ao 
banco de reservas, do qual 
saiu pouco em razão da boa 
fase vivida pelos titulares 
Gabriel e Bruno Henrique. 
Além disso, enfrentou a 
concorrência do também 
reserva Pedro. Diante de 
tantos jogadores para pou-
cas vagas, a diretoria cogi-
tava emprestar Michael.

Ontem, ele descartou 
essa possibilidade. "Ser em-
prestado não acho a melhor 
opção. Eu cheguei aqui não 
foi à toa. Eu trabalhei mui-
to, como trabalho todos 
os dias. Se você for pegar 
o elenco do Flamengo, ele 

tem muita qualidade. Hoje, 
sou reserva dos quatro me-
lhores atacantes do Brasil", 
declarou o jogador, em en-
trevista coletiva.

"Tenho que respeitar 
cada um deles, como res-
peito. Porque são pessoas 
boas, bons atletas. O que 
aprendo com eles todos os 
dias é bom para a minha 
carreira e será bom para o 
meu futuro. Ouço muitos 
conselhos e respeito cada 
um deles", enfatizou Mi-
chael.

Sonhando com novas 
chances entre os titulares, o 
atacante até dispensou par-
te das férias que o elenco 
recebeu logo após o fim do 
Brasileirão e adiou a sua lua 
de mel. Ele pediu para par-
ticipar da disputa do início 
do Campeonato Carioca, no 
qual o clube carioca conta 
apenas com atletas do time 
Sub-20.

"Este retorno será de 
grande importância no fi-
nal. Abri mão de projetos 
com a minha esposa. Tive 
apenas cinco dias, fui casar, 
mas voltei porque eu quero 
estar aqui. Gosto de estar 
aqui. Esse clube fez coisas 
por mim que poucos sabem. 

Esse grupo fez coisas por 
mim que eles nem sabiam. 
A gratidão que tenho por 
esses atletas, essa diretoria 

e o Dr. Tannure. Eu quero 
estar aqui, vou me esforçar 
para ficar aqui e vou dar o 
meu melhor", declarou.

Agência Estado

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Michael diz que é reserva dos 
quatro melhores atacantes do 
Brasil e sonha em ganhar mais  
chances na equipe titular



Esportes

Jogos devem ser transferidas para outras cidades ou estados se houver restrição do poder público devido à pandemia

O futebol não vai parar no 
Brasil por causa da pandemia. 
Este foi o anúncio feito, na últi-
ma quarta-feira, após reunião 
virtual, com a participação dos 
40 clubes das Séries A e B e das 
federações estaduais, que repre-
sentaram as equipes das Séries C 
e D. Em relação aos campeonatos 
organizados pela CBF, caso haja 
restrição de poderes públicos 
locais, por conta do quadro da 
pandemia, a alternativa será a 
transferência da referida partida 
para outra cidade do mesmo ou 
de outro estado.

“Temos um trabalho incansá-
vel e de alto nível técnico, que se 
traduz num protocolo sanitário e 
processo de testagem permanen-
te, que oferecem ambiente seguro 
e controlado aos jogadores e co-
missões técnicas. A temporada de 
2020 demonstrou a robustez des-
se trabalho e gerou aprendizados 
que nos tornam hoje ainda mais 
preparados. O futebol brasileiro 
não vai parar”, afirmou Rogério Ca-
boclo, presidente da CBF.

Suspensão em São Paulo
O governo de São Paulo anun-

ciou, ontem, que o Campeonato 
Paulista será suspenso por causa 
do aumento de casos da covid-19 
no estado. A decisão começa a 
valer na próxima segunda-feira e 
será por 15 dias. A medida atinge 
também outras atividades espor-
tivas coletivas, como basquete, 
tênis e outras modalidades. Pela 
nova determinação, até mesmo os 
treinos estão proibidos. A paralisa-
ção impacta 26 jogos do Estadual 
previstos para serem disputados 
entre 15 e 30 de março.

Agência Estado

Covid-19 pode obrigar CBF 
a mudar local das partidas
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O JOGO SEGURO

n 1 - a disputa das competições de futebol estaduais e nacio-
nais, sem a presença dos torcedores nos estádios, ocorre em 
um ambiente seguro e controlado, continuamente monitorado 
por meio de testes e inquéritos epidemiológicos;

n 2 - esse controle está regulamentado em protocolos de segu-
rança desenvolvidos pelos médicos do futebol, infectologistas 
e epidemiologistas, aprovados pelas autoridades de saúde, e 
aplicados nas competições estaduais e nacionais;

n 3 - com relação às competições nacionais, a CBF aplicou até 
este momento quase 90 mil testes, com taxa de positividade de 
apenas 2,2%, e analisou mais de 110 mil inquéritos epidemio-
lógicos para garantir a segurança e a saúde dos profissionais 
que atuam no futebol, em especial jogadores, comissões técni-
cas e árbitros. Há rígidos protocolos que orientam as melhores 
práticas em relação às viagens, hospedagens, refeições, treina-
mentos, entre outros;

n 4 - estudos científicos elaborados por médicos especialistas 
atestam que não houve contágio entre os jogadores durante as 
partidas, resultados comprovados a partir do monitoramento 
de jogos das quatro séries do Campeonato Brasileiro, median-
te a aplicação de técnicas como sequenciamento genético do 
vírus, constituindo-se no maior estudo feito no mundo sobre 
pandemia e futebol. Foram 21 competições, 367 equipes, 
2.423 jogos e 218 mil minutos de futebol contabilizados pela 
Comissão Médica em seu trabalho científico;

n 5 - do ponto de vista econômico, a realização dos jogos e 
competições representa a quase totalidade dos recursos obtidos 
pelos clubes e, consequentemente, da manutenção dos empre-
gos por eles gerados, especialmente aos profissionais que re-
cebem as menores remunerações. Importante lembrar que dos 
11.300 contratos profissionais ativos registrados na CBF, 80% 
deles apresentam valores inferiores a cinco salários mínimos 
mensais. Recente levantamento efetuado pela Federação Na-
cional dos Atletas Profissionais de Futebol (FENAPAF), reportado 
à CBF por seus dirigentes, apurou que cerca de 90% dos atletas 
sentem-se seguros e apoiam a continuidade das competições.

n 6 - do ponto de vista do auxílio no enfrentamento à pande-
mia, além dos dados científicos colocados à disposição das au-
toridades sanitárias, o futebol transmitido ao vivo em diversas 
plataformas oferece ao público uma opção de entretenimento 
em casa, auxiliando o poder público em suas campanhas para 
evitar aglomerações.

Jogo contra o Sport

Vitória do Juazeirense está sub judice

O Juazeirense der-
rotou o Sport, na última 
quarta-feira, em Juazeiro, 
na Bahia, por 3 a 2, mas 
a confirmação da vaga 
na segunda fase da Copa 
do Brasil só deverá ser 
feita no Tribunal de Jus-
tiça Desportiva 
(TJD) da CBF.

A elimina-
ção do Sport, 

que era franco favorito 
diante do Juazeirense, em 
jogo disputado no inte-
rior da Bahia, só não foi 
consumada porque o jogo 
parou aos 52 minutos do 
segundo tempo por fal-
ta de energia. O árbitro 
Ramon Abatti Abel (SC) 
tinha dado 11 mi-
nutos de acrésci-
mos, depois es-
perou o retorno 
da iluminação, 

porém, isso não ocorreu 
por causa de uma falha no 
gerador do Estádio Adau-
to Moraes, na cidade de 
Juazeiro. O vencedor deste 
duelo vai pegar o vencedor 
de Castanhal-PA e Volta 
Redonda-RJ que vão se en-
frentar dia 17 no Estádio 
Modelão, no interior do 

Pará. Wesley abriu o 
placar para o time de 
Juazeiro no minuto ini-
cial, mas rapidamente 

o Sport virou com Ronal-
do Henrique, de pênalti, e 
Mikael. No primeiro minu-
to do segundo tempo, Cléb-
son usou a cabeça e deixou 
o placar igual. O zagueiro 
Dedé, de cabeça, fez 3 a 2 
para o Juazeirense, que de-
pois se defendeu para fes-
tejar a classificação.

Aos 43 minutos do 
segundo tempo, o zaguei-
ro Dedé bateu a cabeça 
e desmaiou. O jogo ficou 

oito minutos parado. Já 
nos acréscimos, que teria 
11 minutos além do tem-
po normal, houve a queda 
de energia em parte do 
sistema de iluminação. A 
irrigação foi ligada duas 
vezes de forma automáti-
ca e, por catimba, as bolas 
reservas sumiram. Com o 
gerador quebrado, a ilu-
minação não voltou de-

pois de uma hora e 
meia de espera.

Agência Estado

RESUltadOS dOS JOGOS 
dE tERça E qUaRta-FEiRa

Campinense-PB 1 x 7 Bahia *
Águia Negra-MS 0 x 1 Vitória *
Gama-DF 1 x 2 Ponte Preta *
Madureira-RJ 0 x 1 Paysandu *
*4 de Julho-PI 1 x 0 Confiança
*Cianorte-PR 1 x 0 Paraná
*Rio Branco-AC 2 x 1 Sampaio Corrêa
Juazeirense-BA 3 x 2 Sport (suspenso)
Moto Club 0 x 5 Botafogo*

*Classificados à 2a fase
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As duas equipes se enfrentaram no 
interior baiano e o jogo não chegou 
ao seu final devido a problemas de 
energia no estádio em Juazeiro-BA
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Risco de saturação atinge os cemitérios públicos localizados em João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita e Bayeux

Colapso nos serviços funerários 
já ameaça a capital paraibana

O risco de saturação no siste-
ma funerário na Região Metropo-
litana de João Pessoa está cada dia 
mais próximo. Ao perceber essa 
“situação caótica” em que princi-
palmente os cemitérios públicos 
de João Pessoa se encontram, a 
Secretaria do Desenvolvimento 
Urbano (Sedurb) iniciou um plano 
de organização com o intuito de 
evitar a saturação do sistema fu-
nerário pessoense.

Com a escassez de vagas, a Se-
durb observou que os cemitérios 
estão à beira de um colapso se-
melhante à crise que já acometeu 
outras capitais do país. Durante 
a primeira fase do planejamento 
(em ação desde janeiro), a secre-
taria lidou com o volume crescen-
te na demanda por vagas, o que 
deixa os cemitérios pessoenses 
mais perto de atingir o preenchi-
mento total das covas públicas.

A degradação permeia toda a 
Região Metropolitana e a situação 
é parecida nos municípios que fa-
zem parte da Grande João Pessoa. 
Santa Rita, Bayeux e Cabedelo 
também sofrem com o aumento 
no número de mortes em decor-
rência da pandemia e, portanto, 
com a crescente demanda no sis-
tema funerário.

Dentro do quadro atual, que 
foge à normalidade, a situação crí-
tica tem se potencializado nas últi-
mas semanas, com os recordes de 
mortes por covid-19 e aponta para 
um colapso iminente. Por isso, a 
Sedurb trabalha com a possibili-
dade de realizar os sepultamentos 
em instituições privadas; afastan-
do a chance de que a atual gestão 
enfrente um colapso funerário. 

Caso esta decisão extrema tenha 
que ser posta em prática, a popu-
lação não deve se preocupar, pois 
os enterros realocados para insti-
tuições particulares serão realiza-
dos sem custos, segundo informa-
ções da assessoria da Secretaria 
do Desenvolvimento Urbano.

Sepultamentos
De acordo com pesquisa da 

Associação Brasileira de Empre-
sas e Diretores do Setor Funerário 
(Abredif), o paraibano hoje traba-
lha mais de 50 dias para arcar com 
os custos de um funeral comum, 
que custa cerca de R$ 2,5 mil. Os 
cemitérios de João Pessoa, por 
exemplo, oferecem covas rotativas, 
em que os serviços de exumação de 
corpos, em cinco das seis institui-
ções públicas da cidade, variam de 
R$ 30,00 a R$ 50,00, e os sepulta-
mentos e eventos funerários vão de 
R$ 40,00 a R$ 75,00. No Cemitério 
São José, do Bairro de Cruz das Ar-
mas, no entanto, o oferecimento de 
terrenos é perpétuo e custa pouco 
mais de mil reais.

As informações são de um 
levantamento realizado pelo Pro-
con-PB e apontam, também, que 
em alguns dos cemitérios parti-
culares da região polarizada por 
João Pessoa, são oferecidos pla-
nos funerários de até R$ 18 mil.

Os serviços de sepultamento 
correspondem, segundo a Abre-
dif, a 13,65% dos custos totais de 
uma morte, enquanto transporte 
do corpo e despesas com urnas 
somam 56,49% dos gastos. Com 
as medidas que restringem o con-
tato humano, entretanto, essa 
média pode cair, já que um veló-
rio com decorações e outros re-
cursos equivale a 29,85% de toda 
a cerimônia.

Carol Cassoli
Especial para A União

Patos inicia medidas para garantir sepultamentos

Na tarde da última segunda-feira (8), a 
quantidade de mortes pelo novo coronavírus 
em Patos, no Sertão da Paraíba, dava um sal-
to de 114 para 143 óbitos, um acréscimo de 
25,43%. Eram 29 óbitos a mais, confirmados 
em decorrência da doença, com relação ao 
boletim epidemiológico divulgado pela Secre-
taria Municipal da Saúde de 31 de dezembro 
de 2020. No mesmo período, também teve um 
aumento bastante expressivo nos números de 
casos da doença ativa, que foi de 7.522 para 
9.958 pessoas infectadas.

A crescente nas estatísticas ligou o sinal 
de alerta na administração municipal de Patos 
que, conforme o secretário de Serviços Públicos, 
Josimar de Azevedo Barbosa, os quatro cemité-
rios públicos já se preparam para lidar com um 
possível aumento da demanda de sepultamentos 
em decorrência de óbitos da covid-19 e evitar 
um colapso do serviço funerário, como já ocor-
reu em diversos lugares.

“A nossa preocupação é de estarmos pre-
parados para organizar e minimizar a dor das 
famílias, para que elas possam dar um sepulta-
mento digno aos entes que serão perdidos. Por 
isso, já estamos realizando algumas medidas 
para que a gente possa ter um funcionamento 
adequado do sistema funerário na cidade de 
Patos”, disse o secretário.

As medidas preveem a recuperação das ruas 
dos cemitérios, ações de higienização e desin-
fecção dos túmulos, trabalho de paisagismo, 
vacinação dos coveiros, entre outros. A cidade 
de Patos, desde abril de 2020, segue algumas 
restrições e protocolos de segurança para veló-
rios e sepultamentos.

Nos casos de óbitos, suspeitos ou confir-
mados, por covid-19, não é permitido velório e 

apenas cinco familiares podem acompanhar o 
enterro. Os familiares em questão não podem 
ter tido contato com a pessoa falecida e devem 
estar assintomáticos durante o período de 14 dias 
antes do óbito. Pessoas com mais de 60 anos, 
pessoas com doenças crônicas e pessoas com 
suspeita de covid-19 não devem comparecer ao 
cemitério. Também é proibido o procedimento 
de tanatopraxia (preparação do cadáver). Caso a 
recepção da urna mortuária ocorra fora do horá-
rio de atendimento cemiterial, o serviço funerário 
poderá armazenar a urna, excepcionalmente, em 
área restrita e designada para esse fim, e com a 
devida segurança até a abertura das atividades 
do cemitério. E, após o transporte final da urna 
mortuária, o serviço funerário deverá proceder à 
desinfecção completa do veículo utilizado, apre-
sentando a devida comprovação.

Nos casos de óbitos que não estejam rela-
cionados à covid-19, as durações máximas do 
velório são de três horas, seguindo o imediato 
sepultamento. O limite, nesse caso, é de dez pes-
soas por velório e enterro, não sendo permitida a 
presença de pessoas com sintomas respiratórios. 
É proibida também a disponibilização de alimen-
tos e é obrigatória a disponibilização de água, 
sabão, papel toalha e álcool em gel a 70% para 
higienização das mãos durante todo o velório e 
após o sepultamento. Há também a possibilidade 
de as famílias contratarem diretamente serviços 
funerários privados. O único cemitério jardim de 
Patos está localizado na Rodovia BR-230, na altura 
do quilômetro 328, na Vila Mariana, em frente ao 
Parque Religioso Cruz da Menina. O Memorial 
Jardim da Paz conta com salas para velório, suítes 
privativas para repouso, espaço para realização de 
missas e cultos, amplo estacionamento, além de 
atendimento e segurança 24 horas. Por ser novo, 
o parque cemitério tem apenas uma quadra cons-
truída, com 640 lotes. Desses, 40% ainda estão 
disponíveis, a um valor de R$ 10 mil.

Lusângela Azevêdo
lusangela013@gmail.com

Aforismo
“O luto é destinado aos que amam amar. Vinga-se 

a pessoa que odeia amar, odeia continuar amando. 
É o encontro do mais extremo ódio com o mais 

extremo amor. A união de dois terrorismos.”

(Fabrício Carpinejar )

417 — Papa Inocêncio I
604 — Papa Gregório I
1914 — George Westinghouse, 
empresário e engenheiro norte-americano
1942 — Robert Bosch, industrial e inventor alemão
1969 — Ademar Pereira de Barros, político brasileiro
1977 — Olivina Olívia, professora (PB)
2003 — Palhaço Pipokinha (Alberto Moraes de Lucena),
ator e palhaço (PB)
2010 — Glauco Villas Boas, cartunista brasileiro
2018 — Ismael Wanderley Gomes Filho, 
advogado, empresário e político (PB)
2019 — Eurico Miranda, 
político, jurista e dirigente esportivo brasileiro

Mortes na História

Obituário
Hamed Bakayoko 
11/3/2021 – Aos 56 anos, na Alemanha, 
de câncer. Primeiro-ministro da Cos-
ta do Marfim. O chefe do governo cos-
ta-marfinense também era ministro da 
Defesa. Ele havia sido transferido para 
um hospital na Alemanha no último fim-
de semana, depois de estar internado na França. Havia se 
tornado primeiro-ministro em julho de 2020, com a morte 
de Amadou Gon Coulibaly, por problemas cardíacos.

Foto: Plataforma Mídia

Fabrício Asriel
10/3/2021 – Aos 42 anos, em Teresina (PI), 
de covid-19. Cantor que integrou por anos 
a banda Mano Crispin, no cenário do pop 
rock da capital piauiense. A banda nasceu 
em 1998 e ganhou destaque na região Nor-
deste. Passou pela banda Radiola de Ruah e 
atualmente comandava o grupo Sample Vox. Durante o Carna-
val, era vocalista da banda Babydoll de Nylon. A Mano Crispin 
abriu shows de bandas de rock nacional, como Jota Quest, Os 
Raimundos, Biquíni Cavadão, O Rappa e Charlie Brown Jr. E 
participou dos festivais Piauí Pop e Ceará Music.

Foto: Arquivo pessoal

Hélio Fernandes
10/3/2021 – Aos 100 anos, no Rio de Janei-
ro (RJ), de causas naturais. Jornalista foi pro-
prietário da Tribuna da Imprensa e um dos 
profissionais da comunicação mais persegui-
dos na época da ditadura militar. Chegou a ser 
preso e teve que se exilar. Trabalhou também 
nas revistas O Cruzeiro e Manchete e no jornal A noite. Era o 
mais antigo sócio da Associação Brasileira de Imprensa (ABI).

Foto: Divulgação

Tadeu Marino Loyola Costa
10/3/2021 – Aos 82 anos, em Curitiba (PR). 
Ex-desembargador do Tribunal de Justi-
ça do Paraná (TJPR). Nasceu no dia 27 de 
novembro de 1938, em Curitiba (PR). For-
mou-se em Direito pela Universidade Fede-
ral do Paraná (UFPR), em 1963. Ingressou 
na magistratura em junho de 1964. Em 27 de agosto de 1993 
assumiu o cargo de desembargador. Em 10 de dezembro de 
2004 tornou-se presidente do Tribunal de Justiça, ocasião em 
que assumiu o governo do Paraná, de 3 a 10 de julho de 2006. 
Aposentou-se em 1º de outubro de 2008.

Foto: TJPR

Dulce Emília Atahyde Estrela
9/3/2021 – Aos 59 anos, em João Pessoa 
(PB), de covid-19. Psicóloga, mãe do empre-
sário Pablo Estrela, que também morreu ví-
tima da doença no dia 25 de fevereiro. Ela 
estava internada há 13 dias, seis deles re-
cebendo tratamento intensivo em uma UTI. 
Era aposentada pela Secretaria da Saúde do Estado (SES).

Foto: Instagram

Geovany Jessé Alexandre da Silva
9/3/2021 – Aos 41 anos, em João Pessoa 
(PB), de covid-19. Professor que atuava no 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
na capital paraibana. Era o atual coordenador 
do Projeto Capes chamado de ‘Print Sustenta-
bilidade e qualidade dos centros urbanos e da gestão territorial 
e socioambiental’, pela UFPB, com a pesquisa ‘O Futuro do Cen-
tro da Cidade’. Formado em Arquitetura e Urbanismo pela Uni-
versidade Federal de Uberlândia (UFU), possuía mestrado pela 
Universidade de Mato Grosso, doutorado pela Universidade de 
Brasília e pós-doutorado pela Faculdade de Arquitetura da Uni-
versidade de Lisboa.

Foto: UFPB

Jorge de Miranda Bezerra 
(Jorge Kabrito)
9/3/2021 – Aos 55 anos, de covid-19. Au-
ditor fiscal da Secretaria de Estado da Fa-
zenda da Paraíba (Sefaz-PB). Estava lotado 
na 1ª Gerência Regional, em João Pessoa, 
prestou serviço ao Fisco Estadual por 34 
anos. Ingressou na secretaria em fevereiro de 1987 e exer-
ceu diversas funções na pasta, entre elas como chefe do Pos-
to Fiscal da Giasa; Posto Fiscal do Carretel, em Itabaiana; no 
Posto Fiscal de Cruz das Armas, em Alhandra; e das cidades 
de Sapé, Mamanguape, dentre outras funções. A última fun-
ção foi no Posto Fiscal dos Correios, na capital paraibana. Era 
natural do município de Monteiro (PB).

Foto: Divulgação

Steven Spurrier
9/3/2021 – Aos 79 anos, em West Coun-
try (Inglaterra), de causa não divulgada. 
Apontado como o homem que quebrou os 
paradigmas do vinho francês. Conhecido 
como “o grande homem do vinho”, ficou 
mundialmente famoso devido ao célebre 
‘Julgamento de Paris’, degustação às cegas que promoveu 
em 1976 no qual vinhos californianos derrotaram clássi-
cos rótulos franceses. A história se transformou em livro 
e dois filmes, e serviu para transformar de maneira súbita 
a indústria do vinho no mundo. Nasceu em 1941 e foi co-
merciante, educador, escritor, degustador e, mais recente-
mente, enólogo, cultivando vinhas e fazendo seus vinhos 
na Inglaterra.

Foto: Revista Adega



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00009/2021 
Aos 10 dias do mês de Março de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Araruna, Estado da Paraíba, localizada na Rua Professor Moreira - Centro 
- Araruna - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 10, de 07 de Julho 
de 2008; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00009/2021 que 
objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO PARA: AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, PROTETORES E CÂMARAS DE 
AR, TODOS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE 
ARARUNA/PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:Órgãos e/ou entidades integrantes 
da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - CNPJ nº 
08.927.105/0001-00; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ nº 16.403.132/0001-
02; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ nº 11.667.845/0001-51.A referida Ata de Registro de 
Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na 
imprensa oficial.Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00009/2021 e seus anexos, 
e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E 
SERVICOS EIRELI.CNPJ: 07.865.242/0001-97.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 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 
- 35 - 36 - 38.Valor: R$ 699.794,00.Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente 
Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Araruna.A REFERIDA ATA FICA EM SEU INTEIRO TEOR 
DISPONIBILIZADA NO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO. 

Araruna - PB, 10 de março de 2021
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-

cial nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Orçamento de 2021: Recursos Próprios do Município/Outros Recur-
sos: 03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 10.301.0012.2066 COORD. DAS ATIV. DO PROG. DE 
ATENÇÃO BASICA–PAB–FIXO – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 10.302.0012.2080 MANUT. 
DAS ATIV. DOS SERV. PUBLIC. EM SAUDE COM FM – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 
10.302.0012.2086 MANUT. DAS ATIV. DO PRONTO ATENDIMENTO – 3390.30 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até 10/03/2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Araruna e: CT Nº 00006/2020 - 10.03.21 - COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO 
HUMANO LTDA - R$ 77.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Av Sao Jose, S\N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL, DE FORMA PARCELADA, CONFORME AS NECESSIDADES, PARA ATENDER 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL–PB. Abertura da sessão publica: 09:00 horas do dia 25 
de Março de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 25 de Março de 2021. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 993324822. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.
tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Alcantil - PB, 08 de Março de 2021
THYAGO BRASILEIRO LIMA DONATO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00018/2021

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 DP00018/2021, 
que objetiva: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: EXATA CONSTRUCOES, ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA - R$ 
93.984,70.

Alcantil - PB, 01 de Março de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00019/2021

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 DP00019/2021, 
que objetiva: Aquisições de Teste imunocromatográfico para detecção qualitativa em anticorpos 
IGG/IGM contra síndrome respiratória grave do coronavirus 2(sars–fov–2); RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 28.500,00.

Alcantil - PB, 10 de Março de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições de Teste imunocromatográfico para detecção qualitativa em anticorpos 

IGG/IGM contra síndrome respiratória grave do coronavirus 2(sars–fov–2). FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00019/2021. DOTAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; ELEMENTO 
DE DESPESA : 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até 09/04/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25020/2021 - 10.03.21 - EUROMED 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 27.985.664/0001-03 - R$ 28.500,00. LOCAL DE 
ENTREGA: Neste Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o pro-
cedimento Pregão Presencial n° 00004/2021, para aquisição de combustíveis e lubrificantes, e 
ADJUDICO o seu objeto às empresas COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES B2 
EIRELI – CNPJ nº 30.385.580/0001-43, considerada vencedora de vários itens com o valor de R$ 
902.900,00 (novecentos e dois mil e novecentos reais)  e a empresa  JOSÉ CLAUDIO BATISTA 
BEZERRA  ME – CNPJ nº 07.468.837/0001-09, considerada vencedora de vários itens com o valor 
de R$ 120.300,00 (cento e vinte mil e trezentos reais). conforme itens nas propostas de preços. 

Aguiar - PB, 11 de Março de 2021.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento Pregão Presencial n° 00003/2021, para Contratação de empresa médica para a prestação 
de serviços com a realização de exames de radiografias, ultrassonografias, tomografias computa-
dorizadas e outros e ADJUDICO o seu objeto às empresas: UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 09.442.754/0001-76, com o valor de R$ 25.140,00 (vinte e 
cinco mil, cento e quarenta reais), a empresa FFC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM 
LTDA, cadastrada no CNPJ nº 01.767.395/0001-15, com o valor de R$ 25.090,00 (vinte e cinco 
mil e noventa reais), VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA, cadas-
trada no CNPJ nº 18.557.568/0001-73, com o valor de R$ 193.460,00 (cento e noventa e três mil, 
quatrocentos e sessenta reais), POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA, cadastrada no 
CNPJ nº 22.494.864/0001-40, com o valor de R$ 132.920,00 (cento e trinta e dois mil, novecentos 
e vinte reais), conforme itens na proposta de preços. 

Aguiar - PB, 11 de Março de 2021.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 21/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA - EPP, CNPJ nº 

07.835.062/0001-62.
OBJETO: Aquisição de combustíveis e derivados, para abastecimento da frota de veículos da 

Prefeitura de Alagoa Grande, e veículos locados.
VALOR TOTAL: R$ 1.103.560,00 (Hum milhão cento e três mil quinhentos e sessenta reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, QSE, PBF, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 09/03/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 9 de março de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
PROCESSO N.º 001/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2021
OBJETO: Aquisição de combustíveis e derivados, para abastecimento da frota de veículos da 

Prefeitura de Alagoa Grande, e veículos locados.
 HOMOLOGAÇÃO
 Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório 

em epígrafe as empresas: POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA – itens: 
02,03,08,10,15 e 16, no valor total de R$ 1.103.560,00 (Hum milhão cento e três mil quinhentos e 
sessenta reais); MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – itens: 05,11 e 12, no valor total 
de R$ 45.615,00 (Quarenta e cinco mil seiscentos e quinze reais); CARNEIRO DO NASCIMENTO 
COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA – ME – itens: 06,07,09,13 e 14, 
no valor total de R$ 72.830,00 (Setenta e dois mil oitocentos e trinta reais); e ALAGOA GRANDE 
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – itens: 01 e 04, no valor total de R$ 460.600,00 (Quatro-
centos e sessenta mil e seiscentos reais). 

 Alagoa Grande(PB), 9 de março de 2020.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 23/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 09.005.279/0001-70.
OBJETO: Aquisição de combustíveis e derivados, para abastecimento da frota de veículos da 

Prefeitura de Alagoa Grande, e veículos locados.
VALOR TOTAL: R$ 45.615,00 (Quarenta e cinco mil seiscentos e quinze reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, QSE, PBF, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 09/03/2021 a 31/12/2021.
Alagoa Grande(PB), 9 de março de 2021.

ANTONIO DA SILVA SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 24/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: CARNEIRO DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA – ME, CNPJ nº 20.335.256/0001-67.
OBJETO: Aquisição de combustíveis e derivados, para abastecimento da frota de veículos da 

Prefeitura de Alagoa Grande, e veículos locados.
VALOR TOTAL: R$ 72.830,00 (Setenta e dois mil oitocentos e trinta reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, QSE, PBF, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 09/03/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 9 de março de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 22/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: P ALAGOA GRANDE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ nº 

37.462.723/0001-12.
OBJETO: Aquisição de combustíveis e derivados, para abastecimento da frota de veículos da 

Prefeitura de Alagoa Grande, e veículos locados.
VALOR TOTAL: R$ 460.600,00 (Quatrocentos e sessenta mil e seiscentos reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, QSE, PBF, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 09/03/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 9 de março de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2021

A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00003/2021, cujo objeto é a aquisição 
de pães e bolos, para atender as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do 
Programa Mais Educação, do EJA Novas Turmas, do Programa Brasil Alfabetizado, da Secretaria 
de Administração e dos programas sociais geridos pela Secretaria de Desenvolvimento Social do 
Município de Alagoa Grande.

EMPRESAS VENCEDORAS: EDINALDO FERREIRA DA SILVA – itens: 02,03,04,05,06,07,08 
e 09, no valor total de R$ 185.414,00 (Cento e oitenta e cinco mil quatrocentos e quatorze reais); e 
MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO – ME – item 01, no valor total de R$ 57.800,00 (Cinquenta 
e sete mil e oitocentos reais).

 Alagoa Grande, 11 de março de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2021

A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00002/2021, cujo objeto é a aquisição 
de recarga de botijões de Gás Liquefeito de Petróleo (gás de cozinha) de 13 kg e vasilhames de 
13 kg, para atender as necessidades da Prefeitura de Alagoa Grande.

EMPRESA VENCEDORA: JL COMÉRCIO DE GLP LTDA, CNPJ nº 32.654.646/0001-89.
VALOR TOTAL: R$ 93.300,00 (Noventa e três mil e trezentos reais).
 Alagoa Grande, 11 de março de 2021.

ANTONIO SOARES DE LIMA
PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATEN-
DIMENTO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AREIA – PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a:POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEIS E 
LUBRIFICANTES LTDA – EPP.

Areia - PB, 05 de Março de 2021
FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARACHO

Secretario

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2021, que objetiva: Fornecimento 
Parcelado de Medicamentos Constantes da Lista Oficial de Preços ABC – FARMA, Órgão Oficial 
da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico ao Serviço Municipal de Saúde do Município 
de Areia/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
DROGAVISTA LTDA, no valor de 270.000,00.

Areia - PB, 08 de Março de 2021
MARIA DO CARMO SANTOS

Secretaria

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA 

DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AREIA – PB. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Areia: 02060 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 1003 2003 Manutenção das Atividades 
do Ensino Fundamental – MDE – 339030 – MATERIAL DE CONSUMO – Receita de Impostos e de 
Transferências de Impostos – Educação / 12 361 1003 2016 Manutenção das Atividades do Ensino 
Fundamental – FUNDEB 40% – 339030 – MATERIAL DE CONSUMO – Transferência do FUNDEB 
(Outras) 02070 – SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA – 15 122 2007 2031 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Infra–Estrutura – 339030 – MATERIAL DE CONSUMO – Recursos Ordi-
nários / 15 451 1011 2034 Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens – 339030 – MATERIAL 
DE CONSUMO – Recursos Ordinários / 15 452 1016 2036 Manutenção dos Serviços de Limpeza 
Urbana – 339030 – MATERIAL DE CONSUMO – Recursos Ordinários 02080 – SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – 20 122 2009 2058 Manutenção das Atividades da Sec. 
de Agricultura e Abastecimento – 339030 – MATERIAL DE CONSUMO – Recursos Ordinários 
02120 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 2006 2037 Manutenção do Funcionamento 
do Fundo Municipal de Saude – 339030 – MATERIAL DE CONSUMO – Receita de Impostos e 
de Transferência de Impostos – Saúde / 10 301 1018 2040 Manutenção das Equipes de Saúde 
da Família – UBS – 339030 – MATERIAL DE CONSUMO – Transferência de Recursos do SUS / 
10 304 1017 2043 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária – 339030 – MATERIAL DE 
CONSUMO – Transferência de Recursos do SUS / 10 305 1017 2044 Manutenção das Atividades 
de Vigilância Epidemiológica – 339030– MATERIAL DE CONSUMO – Transferência de Recursos do 
SUS / 10 302 1017 2047 Manutenção de Média Complexidade e Assistencia Hospitar e Ambulatorial – 
339030– MATERIAL DE CONSUMO – Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde/ 
Transferência de Recursos do SUS / 10 301 1017 2093 Manutenção das Atividades do SAMU – 
339030–MATERIAL DE CONSUMO – Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde/ 
Transferência de Recursos do SUS / 10 304 1017 2119 Manutenção das Atividades de Vigilancia 
Ambiental – 339030–MATERIAL DE CONSUMO – Transferência de Recursos do SUS ORÇAMENTO 
2021 02130 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 08 244 1023 2068 Manutenção 
do Programa Bolsa Família/IGDPBF – 339030–MATERIAL DE CONSUMO – Transferência de 
Recursos do FNAS / 08 243 1024 2072 Manutenção do Conselho Tutelar – 339030 – MATERIAL 
DE CONSUMO – Recursos Ordinários / 08 244 1023 2078 Manutenção do Fundo Municipal de 
Assistência Social – 339030 – MATERIAL DE CONSUMO – Recursos Ordinários / 08 243 1024 2105 
Manutenção do Programa Criança Feliz – 339030–MATERIAL DE CONSUMO – Transferência de 
Recursos do FNAS 02170 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE – 18 542 1019 2111 Manutenção 
das Atividades da Secret. de Meio Ambiente – 339030 – MATERIAL DE CONSUMO – Recursos 
Ordinários 02180 – SECRETARIA DE TRANSPORTE – 26 782 1009 2116 Manutenção da Secre-
taria de Transporte – 339030 – MATERIAL DE CONSUMO – Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia 
e: CT Nº 00035/2021 - 08.03.21 - POSTO MONTE SINAI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
LTDA - EPP - R$ 1.987.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, por meio do site BOLSA DE LICITAÇÕES BRASIL - BLL, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa Física ou 
Jurídica para prestação de serviços de locação de veículo com motorista para ficar a disposição do 
Hospital Dr. Hercílio Rodrigues do Município de Areia–PB. Abertura da sessão publica: 07:30 horas 
do dia 25 de Março de 2021. Início da fase de lances: 08:00 horas do dia 25 de Março de 2021. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33621237. E-mail: licita.pmareia@gmail.com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR; www.
tce.pb.gov.br; BOLSA DE LICITAÇÕES BRASIL - BLL. 

Areia - PB, 11 de Março de 2021
LUCAS DA COSTA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, por meio do site BOLSA DE LICITAÇÕES BRASIL - 
BLL, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de água mineral 
potável e gás de cozinha para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Areia–PB. Abertura 
da sessão publica: 07:00 horas do dia 24 de Março de 2021. Início da fase de lances: 08:00 horas 
do dia 24 de Março de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: licita.pmareia@gmail.com. Edital: WWW.
AREIA.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; BOLSA DE LICITAÇÕES BRASIL - BLL. 

Areia - PB, 11 de Março de 2021
LUCAS DA COSTA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 00013/2020. Partes: PrefeituraMunicipal 

de Assunção e a empresa JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ Nº 30.999.688/0001-26 para 
Execução das obras de Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município 
de Assunção - PB, através do Convênio SICONV n.º 865794/2018 - Operação CEF n.º 1053286-
52/2018. Constitui objeto do presente Termo Aditivoa Prorrogação do prazo de vigência por mais 
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, passando de 05 de junho de 2020 a 05 de setembro de 
2020, para nova vigência que será de 06 de setembro de 2020 a 06 de setembro de 2021.FUNDA-
MENTAÇÃO: Este Termo Aditivo está fundamentado no Edital da Licitação e na Cláusula Sétima 
do Contato Inicial, bem como em conformidade com o Art. 57, §1º, inciso II, V e VI, da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores.

Assunção – PB, 28 de agosto de 2020.
Luiz Waldvogel de Oliveira Santos

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 00013/2020. Partes: PrefeituraMunicipal 

de Assunção e a empresa JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ Nº 30.999.688/0001-26 para 
Execução das obras de Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município 
de Assunção - PB, através do Convênio SICONV n.º 865794/2018 - Operação CEF n.º 1053286-
52/2018. Constitui objeto do presente Termo Aditivoo acréscimo ao Contrato de Prestação de Serviços 
n.º 00013/2020 da importância de R$ 14.517,38, passando de 272.302,11 para R$ 286.819,49.
FUNDAMENTAÇÃO: Este Termo Aditivo está fundamentado no Edital da Licitação e na Cláusula 
Décima Segunda do Contato Inicial, bem como em conformidade com o Art. 57, §1º, inciso IV, da 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Assunção – PB, 15 de fevereiro de 2021.
Luiz Waldvogel de Oliveira Santos

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

Torna público que realizará através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM 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 31/15; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 11 de Março de 2021
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021

Torna público que realizará através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flávio Ribeiro, 
74 - Centro - Belém - PB, às 13:30 horas do dia 24 de Março de 2021, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
PARCELADO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM 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 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 11 de Março de 2021
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, por meio 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, para: Contratação de empresa para o fornecimento fracionado de materiais de uso 
hospitalar, destinados ao Fundo Municipal de Saúde do município de Bom Sucesso/PB. Abertura 
da sessão publica: 09:00 horas do dia 25 de Março de 2021. Início da fase de lances: 09:30 horas 
do dia 25 de Março de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. 
E-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Bom Sucesso - PB, 12 de Março de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00001/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 00013/2021

A Câmara Municipal de Bayeux, inscrita no CNPJ sob n° 08.606.972/0001-36, através do sua Pre-
goeira, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 07:00 horas (horário local), do dia 26 de Março 
de 2021, objetivando o: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
E CONSULTORIA NAS ÀREAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
REFERENTES À CASA SEVERAQUE DIONÍSIO. A sessão pública será realizada na sede da Câmara 
Municipal de Bayeux, situada à Av. Liberdade, nº 3445, Centro, Bayeux-PB. Cópia do Edital e seus 
anexos poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 13:00hs e (horário local), a 
partir da publicação deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3232-3286.

Bayeux, 11 de Março de 2021
NATÁLIA MARIA DE LIMA MELO

PREGOEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00002/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 00014/2021

A Câmara Municipal de Bayeux, inscrita no CNPJ sob n° 08.606.972/0001-36, através do 
sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 08:00 horas (horário local), do 
dia 26 de Março de 2021, objetivando o: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLA-
TIVAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTES À CASA SEVERAQUE DIONÍSIO. A sessão pública 
será realizada na sede da Câmara Municipal de Bayeux, situada à Av. Liberdade, nº 3445, Centro, 
Bayeux-PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 
08:00 às 13:00hs e (horário local), a partir da publicação deste aviso. Informações pelo Fone: 
(083) 3232-3286.

Bayeux, 11 de Março de 2021
NATÁLIA MARIA DE LIMA MELO

PREGOEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00003/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 00015/2021

A Câmara Municipal de Bayeux, inscrita no CNPJ sob n° 08.606.972/0001-36, através do sua 
Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 09:00 horas (horário local), do dia 26 de 
Março de 2021, objetivando o: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO (IMPLANTAÇÃO E SUPORTE 
TÉCNICO) DE SOFTWARES DIVERSOS (GESTÃO CONTÁBIL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 
FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PATRIMÔNIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA CASA SEVERAQUE DIONÍSIO. A sessão pública será realizada na sede da Câmara Municipal 
de Bayeux, situada à Av. Liberdade, nº 3445, Centro, Bayeux-PB. Cópia do Edital e seus anexos 
poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 13:00hs e (horário local), a partir da 
publicação deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3232-3286.

Bayeux, 11 de Março de 2021
NATÁLIA MARIA DE LIMA MELO

PREGOEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00004/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 00016/2021

A Câmara Municipal de Bayeux, inscrita no CNPJ sob n° 08.606.972/0001-36, através do sua 
Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 10:00 horas (horário local), do dia 26 de 
Março de 2021, objetivando o: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANS-
MISSÃO AO VIVO DE ÁUDIO DIGITAL, VÍDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES E 
CONTROLE DA SONOPLASTIA GERAL E CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA TRANSMISSÕES 
DE TODAS AS SESSÕES DA CASA SEVERAQUE DIONÍSIO. A sessão pública será realizada na 
sede da Câmara Municipal de Bayeux, situada à Av. Liberdade, nº 3445, Centro, Bayeux-PB. Cópia 
do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 13:00hs 
e (horário local), a partir da publicação deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3232-3286.

Bayeux, 11 de Março de 2021
NATÁLIA MARIA DE LIMA MELO

PREGOEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00005/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 00017/2021

A Câmara Municipal de Bayeux, inscrita no CNPJ sob n° 08.606.972/0001-36, através do 
sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 11:00 horas (horário local), do 
dia 26 de Março de 2021, objetivando o: REGISTRO DE PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS (MALOTES) E OUTROS (TIPO “MOTOBOY”) PARA FICAR 
À SERVIÇO DA CASA SEVERAQUE DIONÍSIO. A sessão pública será realizada na sede da Câmara 
Municipal de Bayeux, situada à Av. Liberdade, nº 3445, Centro, Bayeux-PB. Cópia do Edital e seus 
anexos poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 13:00hs e (horário local), a 
partir da publicação deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3232-3286.

Bayeux, 11 de Março de 2021
NATÁLIA MARIA DE LIMA MELO

PREGOEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 00018/2021

A Câmara Municipal de Bayeux, inscrita no CNPJ sob n° 08.606.972/0001-36, através da Comis-
são Permanente de Licitação, torna público que fará realizar procedimento licitatório, na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, em regime de empreitada do TIPO PREÇO E TÉCNICA, às 09:00 (NOVE) 
horas do dia 12 DE ABRIL DE 2021, cujo objeto é a:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL (CONTABILIDADE 
PUBLICA) DA CASA SEVERAQUE DIONÍSIO.  A sessão pública será realizada na sede da Câmara 
Municipal de Bayeux, situada à Av. Liberdade, nº 3445, Centro, Bayeux-PB. Cópia do Edital e seus 
anexos poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 13:00hs (horário local), a 
partir da publicação deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3232-3286.

Bayeux, 11 de Março de 2021
NATÁLIA MARIA DE LIMA MELO

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

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

CAMPINA GRANDE
AVISO DE CANCELAMENTO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021
A Comissão Permanente de Licitação comunica o cancelamento da sessão pública das 14:00 hs 

do dia 12 de Março de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas a Chamada Pública 
nº 00001/2021, que objetiva: Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Pessoas 
Jurídicas de direito Privado para o Exercício dos Serviços de Suporte Logístico e tecnológico na 
organização e preparação de Leilões Públicos de veículos Apreendidos por Infringência À Legislação 
de Trânsito de Atribuição da STTP. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Cazuza Barreto, 113 - Estação 
Velha - Campina Grande - PB. Telefone: (83) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. 

Campina Grande - PB, 11 de Março de 2021
JOÃO LUIZ DE FRANÇA NETO 

Presidente da Comissão

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 12 de março de 2021 

Publicidades
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE 

CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, por meio do site https://www.
comprasnet.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Empresa 
para fornecimento de gêneros alimentícios e GLP/13 kg, para atender as necessidades da Supe-
rintendência de Transito e transporte Públicos. Abertura da sessão publica: 14:00 horas do dia 24 
de Março de 2021. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 24 de Março de 2021. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 4.422/19; e legislação per-
tinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33411278. E-mail: sttpcampina.
licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.comprasnet.gov.br. 

Campina Grande - PB, 10 de Março de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

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

CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, por meio do site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação 
de empresa(s) para fornecimento de forma parcelada conforme a necessidade e solicitação, de 
material de expediente e utensílios para atender as necessidades da STTP – Superintendência de 
Trânsito e Transportes Públicos. Abertura da sessão publica: 14:00 horas do dia 23 de Março de 
2021. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 23 de Março de 2021. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
5.450/05; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 4.422/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.
com. Edital: http://sttpcg.com.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 

Campina Grande - PB, 02 de Março de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

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 30 de Março de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo da construção civil, destinada a execução dos serviços de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
NA RUA ALFREDO BARELA, localizada na Zona Urbana do Município de Cacimba de dentro – PB, 
objeto do Contrato de Repasse nº: 900940/2020/MDR/CAIXA – SICONV nº 896659/2019 – MINISTÉ-
RIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 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, 11 de Março de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, por meio do site portaldecompraspublicas, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR EM GERAL PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUBATI. CON-
FORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS 
ANEXOS. Abertura da sessão publica: 14:00 horas do dia 24 de Março de 2021. Início da fase de 
lances: 14:01 horas do dia 24 de Março de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33851110. E-mail: licita-
caocubati@gmail.com. Edital: https://cubati.pb.gov.br/ diariooficialdoestado; www.tce.pb.gov.br; 
portaldecompraspublicas. 

Cubatí.. - PB, 11 de Março de 2021
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, por meio do site portaldecompraspublicas, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTU-
AIS FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUBATI. CONFORME CONDIÇÕES, 
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS. Abertura da 
sessão publica: 09:00 horas do dia 24 de Março de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do 
dia 24 de Março de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33851110. E-mail: licitacaocubati@gmail.com. 
Edital: https://cubati.pb.gov.br/ diariooficialdoestado; www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas. 

Cubatí.. - PB, 11 de Março de 2021
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 26 de Março de 2021, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA 
DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CUBATI, MEDIANTE REQUI-
SIÇÃO. 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 
0001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33851110. E-mail: licitacaocubati@gmail.com. Edital: https://cubati.pb.gov.br/ diariooficialdo-
estado; www.tce.pb.gov.br. 

Cubatí.. - PB, 11 de Março de 2021
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 30 de Março de 2021, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DESTINADA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA TODAS AS SECRE-
TARIAS DO MUNICIPIO DE CUBATI, MEDIANTE REQUISIÇÃO. 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 0001/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33851110. E-mail: licitacaocubati@gmail.
com. Edital: https://cubati.pb.gov.br/ diariooficialdoestado; www.tce.pb.gov.br. 

Cubatí.. - PB, 11 de Março de 2021
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 06 de Abril de 2021, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLI-
CAÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E ORIGINAIS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, NOS VEÍCULOS E 
EQUIPAMENTOS PESADOS (FROTA) DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E DEMAIS SECRETÁRIAS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. 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 0001/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33851110. E-mail: pmcubati@hotmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cubatí.. - PB, 11 de Março de 2021
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 07 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS 
PARA A FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. 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 0001/13; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33851110. E-mail: pmcubati@
hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cubatí.. - PB, 11 de Março de 2021
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 003/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB, às 09:30 horas do dia 29 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições parceladas de medicamentos 
diversos, que tem como objetivo atender ao Programa Farmácia Básica e as Unidades de Saúde 
do Município de Casserengue. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3634–1104. 

Casserengue - PB, 04 de março de 2021
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB
ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 01.2021.
O Pregoeiro Oficial do Município de Cuitegi/PB, Rua Nossa Senhora do Rosário, 35, Cen-

tro – Cuitegi/PB, torna Público aos interessados em participar do Certame Licitatório PREGÃO 
ELETRÔNICO 01.2021, do tipo MENOR PREÇO, objetivando aquisições parceladas de gêneros 
alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar para os alunos matriculados e assistidos 
pela Rede Municipal de Ensino, Creches, Sopão, Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social 
e demais Secretarias Municipais, exercício 2021, o ADIAMENTO da referida licitação de 23.03.2021 
às 09h00min, para 29.03.2021, às 09h00min. JUSTIFICATIVA: Melhorias nas instalações físicas 
e eletrônicas para melhor atender aos interessados. Recursos previstos no orçamento vigente. 
FUNDAMENTAÇÃO: Decreto 5.450/2005, Leis Federais 10.520/02 / 8.666/93, 123/2006 Decreto, 
Municipal nº 01/2013 e demais legislações pertinentes vigentes. Outras informações: pelo sites: 
www.cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br  e comprasnet.gov.br

Cuitegi/PB, 11 de março de 2021.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Governador João Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Índios - PB, às 08:00 
horas do dia 26 de Março de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇAO PARCELADA DE URNAS FUNERÁRIAS, SERVIÇOS FUNEBRES E SERVIÇOS 
DE TRANSLADO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS. 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 001A/09; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35581050. Edital: http://
www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Cachoeira dos Índios - PB, 11 de Março de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 14:00 horas do dia 25 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 04 (quatro) veículos 
tipo passeio 0km, motor a parti de 1.0, destinados a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 425/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3626–1040. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 11 de Março de 2021
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DE CARAUBAS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrôniconº 10001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PEÇAS 
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor deAC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA- R$ 114.800,00; GRANPEÇAS – COMÉRCIO E DIS-
TRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA- R$ 194.498,01

Caraúbas - PB, 10 de março de 2021
LEONARDO ENEAS ALMEIDA

SECRETÁRIO DE SAÚDE

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS 

ADJUDICAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 10001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; ADJUDICO o seu objeto a: AC CENTRO AUTOMOTIVO 
LTDA- R$ 114.800,00; GRANPEÇAS – COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E 
SERVIÇOS LTDA- R$ 194.498,01

Caraúbas - PB, 04 de março de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 10002/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE PNEUS E CÂMARA DE AR; ADJUDICO o seu objeto a: EDUARDO BRUNO MELO ALVES 
R$ 95.120,00

Caraúbas - PB, 04 de março de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DEMATERIAL DE LIMPEZA ADJUDICO o seu objeto a: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI- R$ 24.282,98; INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE 
LTDA- R$ 34.327,12; J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA- R$ 112.796,17; 
OLIVEIRA EULÁLIOPRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R$ 19.569,09

Caraúbas - PB, 08 de março de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrôniconº 00004/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor.J.T.A. 
COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCÁRTÁVEIS LTDA- R$ 25.727,90; RAIMUNDO ADELMAR FON-
SECA PIRES EPP- R$ 285.806,14

Caraúbas - PB, 10 de março de 2021
JOSÉ SILVANO FERNADES DA SILVA  

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADJUDICO o seu objeto a: J.T.A. COMÉRCIO DE ARTIGOS DES-
CÁRTÁVEIS LTDA- R$ 25.727,90; RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP- R$ 285.806,14

Caraúbas - PB, 08 de março de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 14:00 horas do dia 25 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de material odontológico 
diversos, destinado ao fundo municipal de saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 04/13; 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) 3622–1135.
E-mail: cplcapimpb@gmail.com

Capim - PB, 11 de Março de 2021
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de medicamentos, desti-
nados a manutenção das unidades básicas de saúde de capim. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 04/13; 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) 3622–1135.
E-mail: cplcapimpb@gmail.com

Capim - PB, 11 de Março de 2021
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 30 
de Março de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Registro de Preço, com 
validade de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa para aquisição de Gêneros 
Alimentícios– NÃO–PERECÍVEIS, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação. 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 
008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posterio-
res das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 11 de Março de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 26 
de Março 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 em tecnologia da informação para prestação de serviços no SIGEDUC – Sistema 
Integrado de Gestão da Educação, para atender as necessidades da SEDUC. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Fe-
deral nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal 
nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 11 de Março de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 25 de Março 
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 
no fornecimento de Urnas Funerárias e demais serviços, que será ofertado pela Secretaria de Assis-
tência Social para o exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.
br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 11 de Março de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADODAPARAÍBA
GOVERNOMUNICIPALDECABEDELO

SecretariadePlanejamentoUrbanoeHabitação
EDITALDECONVOCAÇÃO

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação do Município de Cabedelo, no uso de sua
satribuições,convocaosbeneficiáriosdecasaspopularesdiscriminadosabaixoparacomparecerema
estaSecretaria,localizadanaRuaPraçaGetúlioVargas,49,Centro,Cabedelo/PBatéodia10deAbrilde
2021,das08às 14h.

BENEFICIÁRIO NÚMERODO DOCUMENTO
CreuzaMariadosSantos CPF:308.808.904-87

JosicleideSilvadeMelo CPF:070.823.694-41

GirlanedeMeloBezerra CPF:083.405.414-04

LindinalvaAndrade CPF:081.676.294-57

AnaCarlaMariadaConceição CPF:054.340.474-94

VeraLúciaCardosodaSilva CPF:054.377.994-70

WaldireneSantinoMoreno CPF:046.065.814-09

JordaniadosSantosFrança CPF:081.031.524-63

TatianadaConceiçãoSouza CPF.087.843.134-98

JordenidosSantosFrança CPF.081.029.564-45

CosmadeVasconcelos CPF:038.413.294-46

MariaAparecidadaSilva CPF:089.843.074-75

KalineSilva CPF:070.195.874-02

DiraraSoaresdosSantos CPF:075.118.064-57

MariaSimoneBatistadaSilva CPF:081.674.644-31

MarileneMendonçaDuarte CPF:050.037.024-93

MariaJoséBatistadaSilva CPF:031.910.494-01

RosicleideMendonçaDuarteSilva CPF:070.033.704-09

MariaAntôniaBatistaSilva CPF:081.697.114-52

DamiãodoNascimento CPF:012.331.474-71

MariadeLourdesdoNascimento CPF:089.923.884-03

LourdesdaPazXavier CPF:067.296.034-61

JoãoBatistade Andrade CPF:424.154.384-72

MariadasGraçasF.dosSantos CPF:951.517.704-97

JosédaSilvaSantos CPF:675.135.814-87

RosangelaFernandesdosSantos CPF:081.023.554-41

JoséCarlosSilvaSantos CPF:048.121.804-14

AdailzaNarcizio CPF:073.428.774-76

JackelinedeSouzaRodrigues CPF:073.047.894-76

FabianaPaulaMartins CPF:092.163.104-99

RosileneFreiredeSouza CPF:032.443.224-09

ÉrikaEmmanuelleMarques CPF:049.676.974-40

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 25 
de Março de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Registro de Preços, para 
eventual aquisição de Kits Enxoval para serem distribuídos aos indivíduos e famílias por ocasião 
do nascimento e em situação de vulnerabilidade social, atendidos pela Secretaria de Assistência 
Social para o exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.
br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 11 de Março de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2021
RESULTADO DE JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUÇÃO DE 
QUADRAS ESPORTIVAS DESCOBERTAS, LOCALIZADAS NA RUA LODÔNIO R. DE BULHÕES 
NO BAIRRO DO CORDEIRO E NA AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA NO BAIRRO 
DO JUÁ, CONFORME CR 1028.709-24/2016 ME.. Após análise e julgamento pela Comissão 
Permanente de Licitação e Assessoria Jurídica do Município, com decisão da autoridade superior 
do recurso administrativo interposto pela empresa HARG EMPREENDIMENTOS CONSTRU-
ÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, obteve-se o seguinte resultado:  INDEFERIR   provimento ao 
recurso interposto pela referida empresa.  A CPL comunica a todos os licitantes participantes, que 
os envelopes Proposta de Preços será aberto no dia 15.03.2021, as 09h00min, na Rua Antônio 
André,39 – Centro – Guarabira/PB. Os envelopes PROPOSTAS DE PREÇOS das Licitantes INA-
BILITADAS serão devolvidos totalmente intactos e devidamente lacrados às empresas de origens 
oportunamente. Os autos do processo encontram-se com vista franqueada aos interessados na 
Sala da CPL, no endereço anteriormente informado. Publique-se e intime-se..

Guarabira, 11 de Março de 2021.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Pedras ( Paralelepípedo e meio fio) para atender as demandas da administração Municipal até 
dezembro de 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LIGIA 
CARLA MEDEIROS DE FREITAS – ME - R$ 798.000,00.

Guarabira - PB, 03 de Março de 2021
JOAO PEDRO DO NASCIMENTO SATIRO 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de água mineral, destinados a Administração Municipal para o 
exercício de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Guarabira: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Guarabira e: CT Nº 00101/2021 - 01.03.21 - EDSON BARBOSA GUEDES - R$ 43.399,00; 
CT Nº 00102/2021 - 01.03.21 - JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 1.560,00; CT 
Nº 00103/2021 - 01.03.21 - TK DISTRIBUIDORA - R$ 3.250,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2021. SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h30min, do dia 25 de Março de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Materiais Elétricos para manutenção e do melhor funcionamento dos diversos setores da Admi-
nistração. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 10 de Março  de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Pedras ( Paralelepípedo e meio fio) para atender as deman-

das da administração Municipal até dezembro de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00015/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo Recursos 
Próprios do Município de Guarabira:. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00108/2021 - 05.03.21 - LIGIA 
CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME - R$ 798.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00006/2021
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 DP00006/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 
DE LABORATÓRIO CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE FORMA EMER-
GENCIAL, PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LACRIL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS DRA MARTA REGINA LTDA - CNPJ: 41.152.356/0001-28 - Valor: R$ 66.428,50 (Sessenta 
e Seis Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos).

Guarabira - PB, 03 de março de 2021.
HARLLANE HERCULANO MARINHO

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 
DE LABORATÓRIO CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE FORMA EMER-
GENCIAL, PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00006/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 
Dotação consignada no orçamento vigente 2021 – 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE GUARABIRA e LACRIL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DRA MARTA 
REGINA LTDA - CNPJ: 41.152.356/0001-28 - Valor: R$ 66.428,50 (Sessenta e Seis Mil Quatrocentos 
e Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos) – CT 00106/2021 – 03/03/2021

HARLLANE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

IN00009/2021
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00009/2021, que objetiva a Contratação de profissional na prestação dos serviços Advocatícios 
consistente no Assessoramento Jurídico às demandas oriundas do CREAS Municipal.  RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PAULLA RAFAELLE DINIZ DE OLIVEI-
RA GÓIS FERNANDES – CPF: 013.811.934-12, R$ 15.900,00 – Quinze Mil e Novecentos Reais.

Guarabira - PB, 04 de março de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 12 de março de 2021         26
Publicidade



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA O FORNECIMENTO PARCELADO, MEDIAN-

TE SOLICITAÇÃO PERIÓDICA, DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO, DESTINADO 
AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00003/2021. DOTAÇÃO: 02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 2001 
2003 Coordenar e Manter as Atividades Administrativas 02.006 SEC. DE EDUCAÇÃO 12 361 1005 
2009 Manter as Atividades do FUNDEB 40% 12 361 1005 2010 Manter as Atividades do Ensino 
Fundamental – MDE 12 361 1005 2011 Manutenção de Programas com Recursos do FNDE 12 365 
1005 2014 Manutenção da Educação Infantil 02.007 SECRETARIA DA AGRICULTURA 20 122 1007 
2017 Manter as Atividades do Setor Agrícola 02.010 SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA 15 122 
1003 2020 Manter as Atividades de Infraestrutura 05.005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 
1004 2022 Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde 10 301 1004 2025 Manter as Ativi-
dades do PAB Fixo 10 301 1004 2030 Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU 08.008 FUNDO 
MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08 244 1008 2033 Manter as Atividades do Fundo Municipal de As-
sistência Social–RP 08 244 1008 2037 Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV/
PBF/CRAS ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO 
BRAVO e: CT Nº 01101/2021 - 05.03.21 - GENILDA BARBOSA DE SALES ME - R$ 290.464,75.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA(S) PARA O FORNECIMENTO PARCELADO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PERIÓDICA, 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECES-
SIDADES DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: GENILDA BARBOSA DE SALES ME - R$ 290.464,75.

Gado Bravo - PB, 05 de Março de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA 

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO – PB
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2021

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e CONVOCA aos interessados para a abertura de envelopes de propostas de preços e continuidade 
do certame abaixo descrito PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto 
é a Locação de 01 (hum) caminhão compactador para execução dos serviços de coleta de lixo na 
zona urbana do município de Gurjão. Data: 16/03/2021 às 10h00min (Horário Local). No Setor de 
Licitações da Prefeitura de Gurjão, à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba, 
no horário de expediente. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no 
horário das 08:00 às 12:00

Gurjão, 11 de março de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos

 Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para Agricultura Familiar, destinados a Secretaria 

de educação, demais secretarias e o Fundo Municipal de saúde do município de Igaracy–PB, Fundo 
Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, por conta do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Igaracy: 09.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 
TURISMO, 12 368 1016 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 305 3.3.90.30 
00 111.0000 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00017/2021 - 11.03.21 - EVA 
TOMAZ PEREIRA - R$ 16.475,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Caetano, 92 Centro Imaculada-PB, às 09:00 horas do dia 24 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de assessoria para a 
prestação serviços junto a comissão de licitações da Prefeitura de Imaculada–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 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. Edital: www.imaculada.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Imaculada - PB, 11 de Março de 2021
JOSÉ GILSON PEREIRA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, às 14:00 horas do dia 24 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços técnicos especializados de 
consultoria para elaborações de planos de trabalho, projetos de engenharia e acompanhamento 
junto aos ministérios e secretarias de estado, assessoramento a todos os pleitos do município 
em órgãos públicos. 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. 
Edital: www.imaculada.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Imaculada - PB, 11 de Março de 2021
JOSÉ GILSON PEREIRA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antônio Caetano, 92 Centro Imaculada-PB, às 09:00 horas do dia 30 de Março de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o recebi-
mento e destinação final de resíduos sólidos (lixo urbano) produzidos pelo município e destinados 
para aterro sanitário, devidamente licenciado pelo órgão estadual competente, na forma estabelecida 
pelo arts. 3º, VII, XII, XVII, 6º VII, VIII; 7º II, XII; 10; 26 e 30 todos da Lei Federal nº 12.305/2010 
(Política Nacional de Resíduos Sólidos), conforme especificações no edital e seus anexos. 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. E-mail: 
licitacaopmi2021@gmail.com. Edital: www.imaculada.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Imaculada - PB, 11 de Março de 2021
JOSÉ GILSON PEREIRA 
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 14:00 horas do dia 25 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de alimentos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto 
Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: www.licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 10 de Março de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:00 horas do dia 29 de Março de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de caminhão 
operacional com compactador e coletor de lixo acoplado. Recursos: previstos no orçamento vigen-
te. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005-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, 11 de Março de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:30 horas do dia 25 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peixes. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005-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, 10 de Março de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

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 11.025/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.074/2020

DATA DE ABERTURA: 29/03/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR (SONDAS) PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Sr. Jackson 

Wellcker da Costa Teixeira Azevedo 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.comprasgover-
namentais.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, 11 de Março de 2021. 
Jackson Wellcker da Costa Teixeira Azevedo

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021 RETIFICAÇÃO DE HORA
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa especializada para 
aquisição de materiais de limpeza e higiene entregues de forma parcelada destinador a demanda 
das secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal de Juru PB. Em conformidade com o Termo 
de Referência – Anexo I. Exercício Financeiro de 2021. Na publicação de 11/03/2021 onde ler-se 
Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 23 de março de 2021. Início da fase de lances: 08:40 
horas do dia 23 de março de 2021. Passa-se a ler-se 14:00 horas do dia 23 de março de 2021. Início 
da fase de lances: 14:01 horas do dia 23 de março de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5450/05; 
Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: 
www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 10 de março de 2021
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO 1º ADITIVODEPRAZOAO CONTRATO Nº098/2020

Dispensa Por ValorNº004/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Juscely 
Amorim Goncalo-ME, CNPJ nº 11.479.016/0001-45.Considerando o que prevê as cláusulas sétima 
do Contrato Nº 098/2020, do referido contrato, que poderá ser alterado.Considerando a necessidade 
de continuação do serviço contratado para utilização do saldo contratual existente e por se tratar 
de serviços de natureza continuada, fica justificada a prorrogação da vigência do contrato após a 
assinatura deste termo aditivo passou de 18 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2020, para a 
nova vigência que de 31 de dezembro de 2020 a 30 de junho de 2021, visando a continuação do 
fornecimento.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas 
pelo presente termo aditivo. Contratantes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante)e a Sra. Jusce-
lyAmorin Gonçalo, CPF nº 057.131.264-04(Pela contratada).

Livramento/PB,18de dezembro de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
CHEFIA DE GABINETE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 017/2021
Pregão Presencial – SRP nº 004/2021

A Pregoeira Oficial, torna público que o certame acima identificado, que estava SUSPENSO, terá 
sua reabertura programada para o dia 16/03/2021, às 09h00min. Objeto: Registro de preços para 
eventual aquisição de materiais gráficos, destinados a atender as necessidades das secretarias 
municipais e do fundo municipal de saúde. MAIORES INFORMAÇÕES: Sala da CPL, na Rua Alfredo 
Chaves, S/N – Centro, Lagoa de Dentro - PB, no horário de 08:00 as 13:00 horas ou através do 
e-mail: licitacao@lagoadedentro.pb.gov.br. 

Lagoa de Dentro – PB, 11 de março de 2021. 
Jaqueline Soares Pinto

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 09:30 horas do dia 25 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Fornecimento parcelado e 
diário de frutas, verduras, legumes e hortaliças, destinados a manutenção das atividades do mu-
nicípio de Marizópolis. 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 058/04; 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) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. 

Marizópolis - PB, 11 de Março de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa espe-
cializada visando aquisição e o fornecimento parcelado de medicamentos listados na revista do ABC 
FARMA (CMED – Tabela Anvisa), última edição e atualizada, com pronta entrega para o exercício 
de 2021, destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Marizópolis. 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 058/04; 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) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. 

Marizopolis - PB, 11 de Março de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 TERMO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N 012/2021
OBJETO: Aquisição de tiras reagente com cessão de aparelho para leitura, agulhas, lancetas e 

seringas para atendimento nas unidades de saúde.
A Prefeitura Municipal de Mari-PB, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos inte-

ressados, em virtude da necessidade de análise do mérito de impugnação e possível alterações 
no Termo de Referência do respectivo edital, resolve SUSPENDER “Sine Die”, a reunião para 
recebimento dos envelopes e lances do respectivo pregão, inicialmente marcada para ocorrer as 
14:00hs do dia 11/03/2021

Mari, 10 de março de 2021.
JOAO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 TERMO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N 012/2021
OBJETO: Aquisição de tiras reagente com cessão de aparelho para leitura, agulhas, lancetas e 

seringas para atendimento nas unidades de saúde.
A Prefeitura Municipal de Mari-PB, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos inte-

ressados, em virtude da necessidade de análise do mérito de impugnação e possível alterações 
no Termo de Referência do respectivo edital, resolve SUSPENDER “Sine Die”, a reunião para 
recebimento dos envelopes e lances do respectivo pregão, inicialmente marcada para ocorrer as 
14:00hs do dia 11/03/2021

Mari, 10 de março de 2021.
JOAO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Aquisição de medicamentos psicotrópicos destinados a secretaria de saúde
Licitação nº 00006/2021. 
CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA.
CONTRATADA: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos psicotrópicos destinados a secretaria de saúde deste 

município
VALOR GLOBAL R$: de R$ 15.342,00 (quinze mil trezentos e quarenta e dois reais). 

OLHO D´ÁGUA - PB, em 08 de Março de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE ENVELOPE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados, o aviso de abertura do envelope de habilitação da em-
presa BERNADINO DE CARVALHO CAMARA NETO-ME – CNPJ nº 28.676.712/00001-44, estando 
em segundo colocado, ficando convocada para o dia 18/03/2021, as 08:00 horas na sala de licitação. 
O não comparecimento do representante da empresa não impedirá de o pregoeiro abrir o envelope. 

Olho D’água-PB, 11 de Março de 2021.
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS

 Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Olho D’água 
Aviso de convocação para aceitação de Itens 

Pregão Presencial nº 00002/2021
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio tornam público o para conhecimento dos interessados 

o aviso de convocação para aceitação de itens classificados em segundo lugar do Pregão Presencial 
nº 00002/2021.  Convocamos para o dia 19/03/2021, as 10:00 horas as empresas ROSELI DA SILVA 
DANTAS-MEI, CNPJ nº 36.977.200/0001-46, MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA-EPP, CNPJ nº 
03.841.826.0001-71 e BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-EPP, CNPJ nº 09.323.745-0001-66 
para negociação dos itens classificados em sugando lugar em razão da inabilitação da empresa 
FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI- CNPJ nº 31.988.049/0001-28. O pregoeiro informar desde 
já que não será obrigatório aceitar o valor ofertado pela empresa inabilitada, mas sim o último valor 
do lance de cada empresa da etapa competitiva.

Olho D’agua-PB, 11 de Março de 2021
Jaaziel Araújo de Morais

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00014/2021, do tipo menor preço por item, cujo objeto é aquisição de combus-
tíveis para abastecimento na cidade de João Pessoa, com abertura para o dia 24.03.2021 às 
08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, 
Centro – Olho D’água-PB. 

O edital encontra-se nos endereços www.tce.pb.gov.br ou www.olhodagua.pb.gov.br. Demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário 
das 08:00 às 12:00 ou Email: cplolhodaguapb21@gmail.com

Olho D’água-PB, 11 de Março de 2021.
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS

 Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores
Pregão presencial nº 00007/2021. 
CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA.
CONTRATADA: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI-ME
OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores
VALOR GLOBAL R$608.820,00 (seiscentos e oito mil, oitocentos e vinte reais). 

OLHO D´ÁGUA - PB, em 11 de Março de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021

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 por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas nos 
Benefícios da LC n.º 123/2006 e alterações no dia 25 de Março de 2021 as 09:00 horas, tendo como 
objetivo: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS À 
MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 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://
pedroregis.pb.gov.br/transparencia/licitacao/ 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, 11 de Março de 2021.
Polyana Farias da Silva

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021

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 por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas nos 
Benefícios da LC n.º 123/2006 e alterações no dia 30 de Março de 2021 as 09:00 horas, tendo como 
objetivo: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS 
À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE PEDRO RÉGIS. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Muni-
cipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será 
disponível através do link https://pedroregis.pb.gov.br/transparencia/licitacao/ 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, 11 de Março de 2021.
Polyana Farias da Silva

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Serviços de desinfecção e higienização de prédios públicos e de todas as 
vias públicas do município de Pedra Branca-PB, 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: - JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ME – CNPJ nº 18.008.900/0001-40
OBJETO: Serviços de desinfecção e higienização de prédios públicos e de todas as vias públicas 

do município de Pedra Branca-PB, com o objetivo de reduzir os riscos pela contaminação da nova 
variante do covid-19, atendendo as necessidades da secretaria de saúde.

VIGÊNCIA:  31.12.2021.
Pedra Branca -  PB, em 11 de Março de 2021.

Josemario Bastos de Souza
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00010/2021

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 

o art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em 
face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a 
documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00010/2021, HOMOLOGO, A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, pela Serviços de desinfecção e higienização de prédios públicos e de 
todas as vias públicas do município de Pedra Branca-PB, com o objetivo de reduzir os riscos pela 
contaminação da nova variante do covid-19, atendendo as necessidades da secretaria de saúde., 
conforme especificações no contrato, pela contratação direta da empresa JOSE VIEIRA DA SILVA 
FILHO - ME – CNPJ nº 18.008.900/0001-40, com o valor global de R$ 16.200,00 (dezesseis mil 
e duzentos reais).            

Pedra Branca -  PB, em 10 de Março de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00010/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: Serviços de desinfecção e higienização de prédios públicos e de todas as vias públicas 

do município de Pedra Branca-PB, com o objetivo de reduzir os riscos pela contaminação da nova 
variante do covid-19, atendendo as necessidades da secretaria de saúde., conforme especificações 
no contrato, pela contratação direta da empresa JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ME – CNPJ nº 
18.008.900/0001-40, com o valor global de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
 Pedra Branca -  PB, em 10 de Março de 2021.

Josemario Bastos de Souza
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA – PB
AVISO DE CONTINUIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2021 SRP
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e CONVOCA aos interessados para continuidade do certame abaixo descrito PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 005/2021 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é  o sistema de registro de 
preços para eventual aquisição de material elétrico. Data: 17/03/2021 às 09h30min (Horário Lo-
cal). No Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro 
– Puxinanã - PB, no horário de expediente. Outras informações pelo cml.puxinana@gmail.com.

Puxinanã, 11 de março de 2021.
GISLEY MORAIS SOUTO

 Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Sistema de registro de preços para eventual aquisição de material de construção. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Muni-
cípio de Puxinanã:15 451 1005 2034 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 
Objetivo: Manter os serviços da Secretaria de Infraestrurua. 000355 3390.30 99 1001 Material de 
Consumo 10 122 1009 2040 MANUTENÇÃO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Objetivo: Manter os serviços do Fundo Municipal de Saúde 000405 3390.30 99 1211 Material de 
Consumo 20 606 1008 2033 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA REC. HÍDRICOS 
E MEIO AMBIENTE Objetivo: Manter os serviços da Secretaria 000332 3390.30 99 1001 Material 
de Consumo 08 122 1010 2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. E FMAS Objetivo: 
Manter as atividades da administração da Sec. Municipal de Ação Social - FMAS 000219 3390.30 
99 1001 Material de Consumo 12 361 1004 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. 
FUNDAMENTAL - MDE Objetivo: Manutenção e custeio de bens e serviços vinculados ao ensino 
fundamental com recursos próprios 000113 3390.30 99 1111 Material de Consumo 12 361 1004 
2012 MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% Manutenção e 
custeio de bens e serviços vinculados ao ensino fundamental com recursos do FUNDEB 000100 
3390.30 99 1113 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Puxinanã e: CT Nº 06071/2021 - 11.03.21 - J 
& P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA. - R$ 637.314,63.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2021, que objetiva: Sistema de 
registro de preços para eventual aquisição de material de construção; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: J & P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO 
LTDA. - R$ 637.314,63.

Puxinanã - PB, 11 de Março de 2021
FELIPE GURGEL COUTINHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00007/2021 
Aos 11 dias do mês de Março de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Puxinanã, Estado da Paraíba, localizada na Av. 28 de Janeiro - Centro - 
Puxinanã - PB, nos termos da Decreto Federal nº 3.555, de 08 de Agosto de 2000; Decreto Federal 
nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 
Presencial nº 00007/2021 que objetiva o registro de preços para: Sistema de registro de preços 
para eventual aquisição de material de construção; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE PUXINANÃ - CNPJ nº 09.001.744/0001-03.

VENCEDOR: J & P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA.
CNPJ: 17.360.497/0001-51
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1
ADAPTADOR PVC COM 
FLANGE,PARA CAIXA 
D´ÁGUA DN = 25 MM

krona UN 10 17,99 179,90

2
ADAPTADOR PVC COM 
FLANGE,PARA CAIXA 
D´ÁGUA DN = 50 MM

krona UN 10 23,99 239,90

3 ADESIVO PARA TUBO 
PVC 75 GRAMAS Plastubos UN 170 3,90 663,00

4 ALAVANCA UN 12 143,00 1.716,00

5 ALICATE Max ferragens UN 9 23,90 215,10

6 ARAME FARPADO ROLO 
500 M Belgo UM 12 442,00 5.304,00

7 ARAME GALVANIZADO 
Nº 16 Nelfort KG 34 26,90 914,60

8 ARAME GALVANIZADO 
Nº 18 Nelfort KG 51 31,90 1.626,90

9 ARAME RECOZIDO Nº 18 Nelfort KG 34 23,90 812,60

10 AREIA JP M3 130 119,00 15.470,00

11 ARGAMASSA AC1 - SACO 
COM 20 KG Itatiunga UN 330 16,90 5.577,00

12 ARO PARA PORTA DE MA-
DEIRA MISTA (0,60X2,10) M Mista UN 10 95,00 950,00

13 ARO PARA PORTA DE MA-
DEIRA MISTA (0,70X2,10) M Mista UN 10 95,00 950,00

14 ARO PARA PORTA DE MA-
DEIRA MISTA (0,80X2,10) M Mista UN 10 95,00 950,00

15 ARO PARA PORTA DE MA-
DEIRA MISTA (0,90X2,10) M Mista UN 5 107,00 535,00

16 ARREMATE PARA PVC Mais PVC M 300 29,99 8.997,00

17 ASSENTO PLÁSTICO 
PARA BACIA SANITÁRIA Duda UN 51 36,90 1.881,90

18 BACIA SANITÁRIA CON-
VENCIONAL Mari UN 34 191,00 6.494,00

19 BALDE PARA COSNTRU-
ÇÃO Duopa UN 51 19,90 1.014,90

20
BASCULANTE ANODI-
ZADO (ALUMÍNIO) COM 
VIDRO

Imetales M2 34 129,00 4.386,00

21 BRITA GRANÍTICA Nº 19 Britex M3 70 167,00 11.690,00

22 BROXA COM CABO Atlas UN 85 8,90 756,50

23
BUCHA DE REDUÇÃO 
PVC SOLDÁVEL , DN = 
(50X20)

Krona UN 20 3,95 79,00

24 CADEADO Nº 25 Land UN 26 16,99 441,74

25 CADEADO Nº 35 Land UN 26 21,99 571,74

26 CADEADO Nº 40 Land UN 26 23,99 623,74

27 CADEADO Nº 45 Land UN 26 31,99 831,74

28 CAIBRO MADEIRA MISTA Misto M 1500 4,95 7.425,00

29 CAIXA D´ÁGUA DE FIBRA 
1000 LITROS Fortlev UN 8 479,00 3.832,00

30 CAIXA D´ÁGUA DE FIBRA 
500 LITROS Fortlev UM 8 311,00 2.488,00

31 CAIXAS D´ÁGUA DE FI-
BRA 10000 LITROS Fortlev UNID 5 4.750,00 23.750,00

32 CAIXAS D´ÁGUA DE PO-
LIETILENO 5.000 LITROS Fortlev UNID 5 2.950,00 14.750,00

33 CAIXAS D´ÁGUA DE PO-
LIETILENO 2.000 LITROS Fortlev UNID 5 1.300,00 6.500,00

34 CAIXA DE DESCARGA 
PLÁSTICA, COMPLETA Alumasa UN 80 35,99 2.879,20

35
CAIXA DE PASSAGEM 
PREMOLDADA PARA ES-
GOTO D = 50 CM

jp UN 30 47,50 1.425,00

36
CAIXA SIFONADA, DN 
= (100X50X40)MM ,04 
FUROS

Krona UN 30 14,90 447,00

37 CAL PARA P INTURA 
SACO COM 10 KG Supercal UN 306 23,90 7.313,40

38 CAMARA DE AR PARA 
CARRO DE MAO Lotus UN 34 23,50 799,00

39
CARRO DE MÃO COM 
PNEU BALÃO - REFOR-
ÇADO

Esfera UN 15 358,00 5.370,00

40 CERÂMICA (46X46) CM, 
COMERCIAL ELIZABETH M 1000 36,70 36.700,00
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41 CHIBANCA COM CABO Ramada UN 51 49,99 2.549,49

42 CHUVEIRO PLÁSTICO 
COM HASTE 1/2" Herc UN 51 9,90 504,90

43 CIMENTO PORTLAND 
SACO COM 50 KG Montes Claros SC 1000 29,80 29.800,00

44 COMBOGÓ DE CIMENTO 
(30X30) CM jp UN 70 8,90 623,00

45 CUBA EM AÇO INOX Forminox UN 7 153,00 1.071,00

46
DOBRADIÇA ZINCADA 
3"X2 1/2", COM PARAFU-
SOS - CARTELA C/ 3

Silvana UN 100 23,50 2.350,00

47 ELOTRODO 2,5 MM Sigma KG 54 23,90 1.290,60

48 EMENDA PARA FORRO 
PVC Fortlev M 100 20,99 2.099,00

49 ENGATE FLEXÍVEL PVC 
1/2 X 40 CM Krona UN 70 8,90 623,00

50 ENXADA COM CABO 1,5M Ramada UN 70 59,90 4.193,00

51 FECHADURA CROMADA 
COM CILINDRO Silvana UM 70 45,99 3.219,30

52
FECHADURA CROMA-
DA PARA PORTA DE BA-
NHEIRO

Silvana UN 25 35,99 899,75

53 FECHADURA DE SOBRE-
POR PARA PORTÃO Silvana UN 10 71,99 719,90

54
FERROLHO TIPO TARJE-
TA FIO REDONDO CRO-
MADO PARA JANELA

Silvana UN 140 5,99 838,60

55 FITA VEDA ROSCA 18MM 
X 50M Pulvitec UN 100 10,90 1.090,00

56 F Ô R R A  M A D E I R A 
MISTA(0,60X2,10)M Mista UN 10 118,00 1.180,00

57 F Ô R R A  M A D E I R A 
MISTA(0,70X2,10)M Mista UN 30 118,00 3.540,00

58 F Ô R R A  M A D E I R A 
MISTA(0,70X2,10)M Mista UM 30 119,99 3.599,70

59 F Ô R R A  M A D E I R A 
MISTA(0,90X2,10)M Mista UN 30 118,00 3.540,00

60 FORRO DE PVC Fortlev M2 300 41,99 12.597,00

61 FURADEIRA IMP 3/8 220V 
TM500B2 Skil UN 3 251,99 755,97

62 GRAMPO PARA ESTACA 
DE MADEIRA Brasfort KG 40 23,90 956,00

63 IMPERMEABILIZANTE Denver GL 10 70,00 700,00

64
JANELA DE ABRIR, MA-
CIÇA, COM ARO - TIM-
BORANA

Madeira M2 40 200,00 8.000,00

65 JOELHO 90º PVC BRANCO 
PARA ESGOTO, 100 MM Krona UN 100 9,99 999,00

66 JOELHO 90º PVC BRAN-
CO PARA ESGOTO, 40 MM Krona UN 150 2,99 448,50

67 JOELHO 90º PVC BRAN-
CO PARA ESGOTO, 50 MM Krona UN 150 5,99 898,50

68 JOELHO 90º PVC BRAN-
CO PARA ESGOTO, 75 MM Krona UN 50 5,99 299,50

69 JOELHO PVC SOLD./ROS-
CA LR, DN = 20 X 1/2" Krona UN 140 5,99 838,60

70 JOELHO PVC SOLDÁVEL 
MARROM, DN = 20 MM Krona UN 420 0,59 247,80

71 JOELHO PVC SOLDÁVEL 
MARROM, DN = 25 MM Krona UN 230 0,89 204,70

72 LACA SELADORA PARA 
MADEIRA Eucatex GL 15 106,00 1.590,00

73 LACA SELADORA PARA 
MADEIRA Eucatex LT 15 425,00 6.375,00

74 LAJE PRÉ-MOLDADA JP M2 110 24,99 2.748,90

75 LAVATÓRIO DE LOUÇA + 
COLUNA Mari UN 15 178,00 2.670,00

76 LAVATÓRIO DE LOUÇA 
SUSPENSO Mari UN 30 104,00 3.120,00

77 LINHA 3" X 3" (MISTA) Mista M 500 10,99 5.495,00

78 LINHA 3" X 4" (MISTA) Mista M 500 16,99 8.495,00

79 LINHA 3" X 6" (MISTA) Mista M 340 22,99 7.816,60

80 LIXA PARA FERRO Tigre FL 247 2,90 716,30

81 LIXA PARA MADEIRA / 
PAREDE Tigre FL 145 0,87 126,15

82 LIXADEIRA Goodyear UN 2 500,00 1.000,00

83 LUVA PARA MÃO EM 
COURO Brasfort UN 230 8,90 2.047,00

84 LUVA PARA MÃO EM PVC Brasfort UN 110 9,90 1.089,00

85 LUVA PARA MÃO EM TE-
CIDO Brasfort UN 240 4,85 1.164,00

86 LUVA PVC SOLDA X ROS-
CA DN (20 X 1/2) KRONA UN 240 1,19 285,60

87 LUVA PVC SOLDAVEL 
DN 20 MM KRONA UN 240 0,59 141,60

88 LUVA PVC SOLDAVEL 
DN 25 MM KRONA UN 35 0,59 20,65

89 MACHADO RAMADA UN 3 41,00 123,00

90 MADEIRIT RESINADO 10 
MM, (1,10X2,20)M MADEIRITE FL 60 58,00 3.480,00

91 MAKITA Goodyear UN 3 428,00 1.284,00

92 MANGUEIRA 20 MT PLASTMAN UN 12 35,00 420,00

93 MANGUEIRA 30 MT PLASTMAN UN 9 130,00 1.170,00

94 MARRETA 5KG RAMADA UN 5 131,99 659,95

95 MARRETA 1KG RAMADA UN 5 32,50 162,50

96 MARTELO RAMADA UN 20 23,50 470,00

97 MASSA ACRÍLICA HIDRACOR LATA 30 95,50 2.865,00

98 MASSA ACRÍLICA HIDRACOR GL 20 25,50 510,00

99 MASSA CORRIDA PVA HIDRACOR LATA 80 47,80 3.824,00

100 MASSA CORRIDA PVA HIDRACOR GL 30 16,90 507,00

101 MASSAME JP M3 250 103,00 25.750,00

102 PÁ COM CABO RAMADA UN 110 35,00 3.850,00

103 PARAFUSO FIX.DE BACIA 
SANIT.CROM.C/ BUCHA TORALF CJ 120 4,90 588,00

104 PEDRA RACHÃO GRA-
NÍTICA JP M3 80 105,00 8.400,00

105 PIA DE COZINHA EM INOX 
1,50 M FORMINOX UN 5 238,00 1.190,00

106 PIA DE COZINHA EM RE-
SILÍNEA 1,20 M INDIMEL UN 5 106,00 530,00

107 PIA DE COZINHA EM RE-
SILÍNEA 1,50 M INDIMEL UN 5 165,00 825,00

108 PIA DE COZINHA EM RE-
SILÍNEA 1,80 M INDIMEL UN 5 189,00 945,00

109 PICARETA COM CABO RAMADA UN 40 83,50 3.340,00

110 PNEU PARA CARRO DE 
MÀO LOTUS UN 34 36,99 1.257,66

111 PORTA DE MADEIRA 
PRENSADA (0,60X2,10) M PRENSADA UN 10 95,00 950,00

112 PORTA DE MADEIRA 
PRENSADA (0,70X2,10) M PRENSADA UN 10 95,00 950,00

113 PORTA DE MADEIRA 
PRENSADA (0,80X2,10) M PRENSADA UN 10 95,00 950,00

114 PORTA DE MADEIRA 
PRENSADA (0,90X2,10) M PRENSADA UN 10 106,00 1.060,00

115 PORTA MACIÇA ALMO-
FADADA, (0,80 X 2,10) M, MADEIRA UN 10 750,00 7.500,00

116 PORTA MACIÇA ALMO-
FADADA, (0,90 X 2,10) M, MADEIRA UN 10 865,00 8.650,00

117 PORTA POPULAR 2,10 
X 0,80 PRENSADA UN 10 109,99 1.099,90

118 PREGO 11/2X13 BELGO KG 120 21,85 2.622,00

119 PREGO 21/2"X10 BELGO KG 120 21,85 2.622,00

120
REGISTRO DE GAVETA 
DE PLASTICO COM CA-
NOPLA, DN = 1/2"

HERC UN 30 14,99 449,70

121
REGISTRO DE GAVETA 
METÁLICO COM CANO-
PLA, DN = 1/2"

METAIS LEAO UN 30 71,99 2.159,70

122
REGISTRO DE PRESSÃO 
DE PLÁSTICO COM CA-
NOPLA, DN = 1/2"

HERC UN 30 14,99 449,70

123
REGISTRO DE PRESSÃO 
METÁLICO COM CANO-
PLA, DN = 1/2"

METAIS LEAO UN 30 59,99 1.799,70

124 REJUNTE ITATIUNGA KG 340 9,75 3.315,00

125 RIPÃO DE MADEIRA 
MISTA MISTA M 3000 2,95 8.850,00

126 ROLO DE ESPUMA 9CM ATLAS UN 100 8,98 898,00

127 ROLO DE LÃ ATLAS UN 100 23,80 2.380,00

128 SELADOR ACRÍLICO HIDRACOR LATA 15 97,00 1.455,00

129 SELADOR ACRÍLICO HIDRACOR GL 34 29,00 986,00

130 SERRA MANUAL EM ACO STARRET UN 110 10,70 1.177,00

131 SERROTE N° 18 BRASFORT UN 5 22,99 114,95

132 SIFÃO PVC PARA LAVA-
TÓRIO VICAP UN 140 7,99 1.118,60

133 SOLVENTE Eucatex L 60 14,65 879,00

134 TABUA (2,5 X 30) CM MISTA M 350 23,50 8.225,00

135 TALHADEIRA RAMADA UN 20 23,90 478,00

136 TANQUE EM RESILÍNEA 
1,00 M INDIMEL UN 9 150,00 1.350,00

137 TÊ PVC BRANCO PARA 
ESGOTO, DN = 100 MM KRONA UN 60 16,99 1.019,40

138 TÊ PVC BRANCO PARA 
ESGOTO, DN = 40 MM KRONA UN 145 2,99 433,55

139 TÊ PVC BRANCO PARA 
ESGOTO, DN = 50 MM KRONA UN 245 5,99 1.467,55

140 TÊ PVC SOLDÁVEL MAR-
ROM, DN = 20 MM KRONA UN 145 0,99 143,55

141 TÊ PVC SOLDÁVEL MAR-
ROM, DN = 25 MM KRONA UN 85 0,99 84,15

142 TELHA CERÂMICA TIPO 
CANAL DE 2ª CERAMICA UN 20000 0,94 18.800,00

143 TELHA DE FIBROCIMEN-
TO 50X244 (AMIANTO) BRASILIT UN 280 26,80 7.504,00

144 THINNER Eucatex GL 40 47,90 1.916,00

145 THINNER Eucatex LT 20 14,80 296,00

146 TIJOLO CERÂMICO 08 F. 
19X19CM CERAMICA UN 16000 0,84 13.440,00

147 TINTA ESMALTE SINTÉ-
TICO VERBRAS GL 130 71,99 9.358,70

148 TINTA PVA LATEX EX-
TERIOR HIDRACOR GL 70 59,99 4.199,30

149 TINTA PVA LATEX EX-
TERIOR HIDRACOR LATA 80 251,99 20.159,20

150 TINTA PVA LATEX INTE-
RIOR HIDRACOR GL 50 35,99 1.799,50

151 TINTA PVA LÁTEX INTE-
RIOR HIDRACOR LATA 40 131,99 5.279,60

152 TORNEIRA DE BÓIA DN 
= 1/2" VALEPLAST UN 40 35,99 1.439,60

153
TORNEIRA METÁLICA 
PARA LAVATÓRIO, DN 
= 1/2"

METAIS LEAO UN 10 92,99 929,90

154
TORNEIRA METÁLICA 
PARA PIA DE COZINHA, 
DN = 1/2"

METAIS LEAO UN 10 92,99 929,90

155
TORNEIRA PLASTICA 
PARA LAVATÓRIO, DN 
= 1/2"

HERC UN 210 9,99 2.097,90

156
TORNEIRA PLASTICA 
PARA PIA DE COZINHA, 
DN = 1/2'

HERC UN 30 9,90 297,00

157 TRINCHA DE 1" ATLAS UN 110 5,90 649,00

158 TRINCHA DE 2 1/2" ATLAS UN 80 9,85 788,00

159 TRINCHA DE 4 ATLAS UN 60 15,00 900,00

160 VASSOURÃO P/ GARI ATLAS UN 250 35,99 8.997,50

161 VERGALHÃO CA-50 DN = 
10,0 MM (3/8")

A C O  C E A -
RENSE VR 350 106,00 37.100,00

162 VERGALHÃO CA-50 DN = 
12,5 MM (1/2")

A C O  C E A -
RENSE VR 110 140,00 15.400,00

163 VERGALHÃO CA-50 DN = 
6,3 MM (1/4")

A C O  C E A -
RENSE VR 200 41,99 8.398,00

164 VERGALHÃO CA-50 DN = 
8,0 MM (5/16")

A C O  C E A -
RENSE VR 250 65,99 16.497,50

165 VERGALHÃO CA-60 DN = 
4,2 MM - RETA

A C O  C E A -
RENSE VR 500 11,99 5.995,00

166 VERNIZ INCOLOR VERBRAS GL 10 92,00 920,00

167 VERNIZ INCOLOR 900ML VERBRAS L 10 19,50 195,00

168 ZARCÃO VERBRAS L 30 23,70 711,00

169 ZARCÃO VERBRAS GL 20 70,00 1.400,00

TOTAL 637.314,63

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Puxinanã firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00007/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

 Pela Prefeitura Municipal de Puxinanã, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

 Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00007/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00007/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 - J & P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA..
CNPJ: 17.360.497/0001-51.
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 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 
- 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 
- 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 
- 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 
108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 
- 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 
- 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 
- 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169.

Valor: R$ 637.314,63.
 CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Pocinhos.
 Puxinanã - PB, 11 de Março de 2021

FELIPE GURGEL COUTINHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados a manutenção da merenda 
escolar e demais secretarias e programas da administração pública do Município de Pilões – PB. 
Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09h00min de 12/03/2021 no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 24/03/2021 às 09h01min (horário de 
Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda a 
sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Pilões/PB, sito a Fazenda 
Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões – PB. Tel: (083) 35021102, Edital: http://www.piloes.pb.gov.
br/ ou www.tce.pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Pilões - PB, 10 de março de 2021.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021

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 24 de 
Março de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sis-
tema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA 
DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. 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; Decreto Federal nº 8.250/14; 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, 11 de Março de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021

Torna público que a licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISI-
ÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, foi considerada 
fracassada.

Santa Rita - PB, 11 demarço de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

Torna público que a licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISI-
ÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, foi considerada fracassada. 
Será realizado novo processo, nos termos do art. 21 da Lei 8.666/1993, brevemente será divulgado.

Santa Rita - PB, 11 demarço de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO 
E DRENAGEM, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1064010–49/2019 FIRMADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE E O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: E L F 
TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - Valor: R$ 206.954,59. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, no horário das 08h00min as 12h00min 
horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: sjtigre@hotmail.com. 

São João do Tigre - PB, 08 de Março de 2021.
ZENON FLORENCIO LIMA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 

DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de São João do Tigre: 04.000 SECRETARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 03.000 SECRETARIA DE 
EDUCACAO – 12 361 2017 1001 – AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS – 01.010 SECRETARIA DE 
ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO 
GERAL – 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 08 244 2014 2053 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 02101/2021 - 01.03.21 - ARME 
COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELI - R$ 73.202,80; CT Nº 02102/2021 - 01.03.21 
- LIDER HOSPITALAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS EIRELI - R$ 4.088,70.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONVITE Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00002/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MOBILIÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO TI-
GRE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ARME 
COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO – EIRELI - R$ 73.202,80; LIDER HOSPITALAR 
COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PLASTICOS EIRELI - R$ 4.088,70.

São João do Tigre - PB, 01 de Março de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00006/2021

 (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
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 DV00006/2021, 
que objetiva: Elaboração de projeto executivo de pavimentação e drenagem–Rua Apolinário e 
entorno–(CR1065775–74 889213),da construção de passagem molhada no sítio Tanques e Pavi-
mentação em paralelepípedos nos Sítios Manguape, Geraldo e Tabuleiro (CR 1064228–66 88440) 
e da pavimentação em estradas vicinais no Sítio Geraldo e Sítio Manguape, localizada no Município 
de São Sebastião de Lagoa de Roça–PB (CR 1073592–81 906841); RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LCL Serviços  de EngenhariaEireli-Me - R$ 29.695,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 08 de Março de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

CONVOCAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
Objeto: Aquisição parcelada de materiais e Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, para 

a Secretaria de Educação e escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município. O Pregoeiro 
da Prefeitura Municipal de Solânea/PB, convoca as empresas: JOSÉ NERGINO SOBREIRA; L & J 
TRANSFER LTDA ME; OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME; PAULO PON-
TES DA SILVA – EPP; R SILVA SOUZA; RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI; S D DE 
A FERREIRA & CIA LTDA, para a sessão pública de continuidade do certame, que ocorrerá às 13:00 
horas do dia 16/03/2021, na sala da CPL. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285.Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 11de Março de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2021, que objetiva: Prestação de serviços 
de locação de equipamentos (concentradores de oxigenoterapia) para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: R C COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME - R$ 105.000,00.

Solânea - PB, 05 de Março de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de suplementos (leite), para atendimento às demandas judiciais deste 

Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Solânea: 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE) 
– 10.306.2010.2049. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO E 
3.3.90.32.99 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00061/2021 
- 05.03.21 - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP 
LTDA - R$ 48.500,00; CT Nº 00062/2021 - 05.03.21 - MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO 
DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 69.174,20; CT Nº 00063/2021 - 05.03.21 - MODERNA 
HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 6.580,00; CT 
Nº 00064/2021 - 05.03.21 - PAULO PONTES DA SILVA - EPP - R$ 7.340,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2021, que objetiva: Aquisição de suplementos 
(leite), para atendimento às demandas judiciais deste Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E 
PARENTERAL – CENEP LTDA - R$ 48.500,00; MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRO-
DUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 69.174,20; MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS 
MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 6.580,00; PAULO PONTES DA SILVA – EPP - R$ 7.340,00.

Solânea - PB, 05 de Março de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços de locação de equipamentos (concentradores de oxigenoterapia) 

para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00015/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 06.00 – 
FUNDO MUN. DE SAÚDE (SECRETARIA DE SÁUDE) – 10.302.2009.2044/10.302.2010.2046/10.3
01.2008.2039/10.301.2008.2053 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 05/03/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00060/2021 - 05.03.21 - R C COMERCIO DE GASES E 
EQUIPAMENTOS LTDA ME - R$ 105.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 29 de 
Março de 2021, ás 08:30 horas, na sala de reuniões na PREF. MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, 
Situada a Rua José Domingos de Oliveira, 55, São Francisco, procedimento licitatório na modalidade 
credenciamento público, objeto:contratação de pessoa físicapor diárias, nas funções de: pedreiro, 
servente de pedreiro, gesseiro e calceteiro,  para atender as necessidades da Prefeitura de São 
Francisco, que encontra-se disponível no sitio do TCE PB, na sala da CPL no horário de expediente 
das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado ou pelo portal da trans-
parência em www.saofrancisco.pb.gov.br.

S. Francisco, 10 de março de 2021.
FRANCISCO LOPES DELIMA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB, às 14:30 horas do dia 15 de Abril de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo melhor técnica e preço, para: Contratação de 
pessoa jurídica para a prestação de serviços mensais de publicidade, compreendendo o conjunto 
de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a con-
ceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução 
externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação. 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 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.saojosedepiranhas.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 11 de Março de 2021
HELDER DE LIMA FREITAS

Presidente da Comissão 
 

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021

A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modali-
dade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de teste rápido COVID-19 IGG/IGM, 
para atender a necessidade da secretaria de saúde visando o enfrentamento da pandemia do 
COVID-19 no Município de São José de Espinharas/PB. Data e horário limite do recebimento das 
propostas: até às 13:30min do dia 24/03/2021. Data e horário do início da disputa: 13:45 hs/min do 
dia 24/03/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal 
de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.
portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 11 Março  de 2021.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N° 00129/2020

TOMADA DE PREÇOS N° 00005/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: BAHIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N° 

22.514.781/0001-75.
OBJETO: Fica prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta) dias o Contrato Original, com vigência 

a partir de 04 de março de 2021 a 01 de agosto de 2021, baseando-se na Cláusula Segunda - Do 
Prazo e no § 1º, inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CONTRATO DE REPASSE N° 885809/2019 - MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
LUZIA/PB. 02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - 15.451.1004.1019 - 
Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfáltica ou paralelepípedo).

Elementos de Despesa: 4490.51 - 1001 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1510 - Obras e 
Instalações.

FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 150 (cento e cinquenta) dias, (04/03/2021 a 01/08/2021).
DATA DO TERMO ADITIVO: 04 de março de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 

da Matriz, 60, Centro - Serra da Raiz-PB, às 09:00 horas do dia 25 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços técnicos espe-
cializados combinados de escritórios e apoio administrativo – Apoio Administrativo, Assessoria e 
Acompanhamento de projetos, preenchimento e acompanhamento de planos de trabalhos e pro-
gramas governamentais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 04/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 11 de Março de 2021.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficialw

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 11:00 horas do dia 25 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de softwares contabilidade 
pública, portal da transparência, folha de pagamento, controle de tesouraria e tributos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 04/11; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.
com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 11 de Março de 2021.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2021, que objetiva: Aquisição de 
peixe congelado – gênero alimentício perecível –, para distribuição gratuita à população com-
provadamente carente, na Semana Santa; ADJUDICO o seu objeto a: ADEMIR LOURENCO DE 
AMORIM - R$ 111.930,00.

Sertãozinho - PB, 11 de Março de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2021, que objetiva: Aquisição de cestas básicas 
para famílias em situações de vulnerabilidade social; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 490.374,00.

Sertãozinho - PB, 11 de Março de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 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 serviços 
técnicos e especializados (complexidade comum a área de atuação) em assessoria consultiva de 
apoio Administrativo diversos, conforme discriminação no Edital; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CLEDSON LIMA ALMEIDA - R$ 20.000,00.

Sertãozinho - PB, 11 de Março de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00009/2021 
Aos 10 dias do mês de Março de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Sertãozinho, Estado da Paraíba, localizada na Rua Dirson Andrade - Centro 
- Sertãozinho - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro 
de 2006; Decreto Municipal nº 001, de 02 de Janeiro de 2006; Decreto Municipal nº 00001, de 29 
de Janeiro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 
00009/2021 que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada de medicamentos injetáveis 
e não injetáveis (comuns) diversos: padronizados da RENAME e REMUNE destinados à Atenção 
Básica [Farmácia Básica do Fundo Municipal de Saúde e órgãos vinculados] municipal, mediante 
requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo Setor 
Competente; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SERTÃOZINHO - CNPJ nº 01.612.771/0001-00.

VENCEDOR: ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA
CNPJ: 20.226.846/0001-51
ITEM
3 Aciclovir 50 mg/g creme PRATI BIS 100 5,20 520,00

5 Acido fólico 5 mg NATULAB CP 30000 0,09 2.700,00

7 Albendazol 40 mg/ml PRATI SUSP 800 2,50 2.000,00

9 Alendronato de sódio 70 mg DELTA CP 3000 0,60 1.800,00

11 Ambroxol xarope 30 mg/5ml NATULAB FR 900 4,05 3.645,00

13 Amoxicilina 500 mg PRATI CP 15000 0,43 6.450,00

15 Amoxicilina+clavulanato( 500 
mg + 125 mg) SANDOZ CP 2000 1,93 3.860,00

16 Ampicilina 500 mg PRATI CP 8000 0,78 6.240,00

20 Atenolol 50 mg PRATI CP 10000 0,17 1.700,00

22 Azitromicina 600 dil+ser15ML PRATI fr 600 18,28 10.968,00

25 Brometo de ipratrópio 0,25mg/
ml 20ml PRATI FR 100 2,54 254,00

27 Budesonida de 32 mcg ACHE SUSP 150 29,58 4.437,00

31
B u t i l b r o m e t o  d e 
escopolamina+dipirona gotas 
6,67/333,4 mg/ml

NATULAB FR 300 14,90 4.470,00

33
Carbonato de cálcio + colecal-
ciferol de 1.500 mg (600 mg de 
cálcio) + 400 UI

NATULAB CP 25000 0,29 7.250,00

34 Carvedilol 12,5 mg E.M.S CP 3000 0,24 720,00

35 Carvedilol 25 mg E.M.S CP 3000 0,38 1.140,00

36 Carvedilol 3,12 mg E.M.S CP 3000 0,19 570,00

37 Carvedilol 6,25 mg E.M.S CP 3000 0,19 570,00

39 Cefalexina 500 mg TEUTO CP 6000 1,03 6.180,00

43 Cetoconazol de 20 mg/g (2%) 
– Xampu AIRELA FR 300 13,65 4.095,00

44 Ciprofloxacino 500 mg PRATI CP 3000 0,57 1.710,00

45 Cloreto de sódio 0,9% solução 
nasal 30ml AIRELA FR 100 1,73 173,00

53 Dexametasona creme 0,1% 
10g PRATI BIS 400 2,68 1.072,00

56 Diclofenaco potássico 50 mg GEOLAB CP 8000 0,19 1.520,00

59 Digoxina 0,25 mg PHARLAB CP 3000 0,19 570,00

60 Dipirona 500 mg PRATI CP 40000 0,35 14.000,00

61 Dipirona 500 mg/ml (gotas) AIRELA FR 1000 1,92 1.920,00

64 Enalapril 20 mg NOVA QUIMICA CP 10000 0,14 1.400,00

69 Fluconazol 150 mg MEDQUIMICA CP 2000 1,25 2.500,00

72 Furosemida 40 mg GEOLAB CP 10000 0,19 1.900,00

75 Hidroclorotiazida 25 mg CIMED CP 50000 0,05 2.500,00

78 Hidróxido de alumíno 61,5 mg AIRELA FR 400 4,20 1.680,00

79 Ibuprofeno 300 mg GEOLAB CP 8000 0,44 3.520,00

80 Ibuprofeno 50 mg/ml NATULAB FR 800 3,00 2.400,00

82 Itraconazol 100mg GEOLAB CP 6000 2,09 12.540,00

83 Ivermectina de 6 mg VITAMEDIC CP 3500 3,34 11.690,00

84 Levofloxacino de 500 mg PRATI CP 3000 1,56 4.680,00

87 Loratadina1 mg/ml 100ml PRATI FR 500 5,48 2.740,00

88 Loratadina 10 mg VITAMEDIC CP 4000 0,24 960,00

90 Metformina 500mg PRATI CP 30000 0,28 8.400,00

91 Metformina 850 mg PRATI CP 30000 0,22 6.600,00

92 Metildopa 250 mg E.M.S CP 5000 0,98 4.900,00

94 Metoclopramida 10 mg BELFAR CP 4000 0,38 1.520,00

96 Metoclopramidagts. 4mg/
ml,10ml PHARLAB FR 500 2,74 1.370,00

98 Metronidazol 250 mg PRATI CP 4000 0,27 1.080,00

100 Metronidazol 400 mg LEGRAND CP 3000 0,49 1.470,00

101 Miconazol 2% pomada PRATI BIS 500 5,43 2.715,00

102 Miconazol 20mg/g creme 
vaginal c/14 aplic 80g PRATI BIS 600 13,20 7.920,00

106 Nimesulida 100 mg PRATI CP 15000 0,18 2.700,00

108 Óleo mineral 100 ml – Óleo 
para uso oral AIRELA FR 700 5,23 3.661,00

111 Paracetamol 500 mg BRASTERAPICA CP 20000 0,34 6.800,00

113 Permetrina 10 mg/g (1%) – 
LOÇÃO NATIVITA FR 700 7,78 5.446,00

116 Prednisona 20 mg NEOQUIMICA CP 3000 0,62 1.860,00

119 Prometazina 50mg/2mlinj CRISTALIA AMP 500 3,39 1.695,00

122 Sais p/ reidratação oral 27,9g NATULAB ENV 500 1,13 565,00

124 Simeticona 75 mg/ml gts 15ml AIRELA FR 800 2,55 2.040,00

126 Sinvastatina 40 mg MULTILAB CP 2000 0,29 580,00

128 Soro glicosado 5% sist fecha-
do 500ml FRESENIUS AMP 3000 5,88 17.640,00

129 Soro ringer c/lactato sist fe-
chado 500ml FRESENIUS AMP 2000 6,13 12.260,00

130 Sulfa+trimetopima 400 mg 
+ 80 mg PRATI CP 2000 0,36 720,00

132 Sulfadiazina de prata creme 
20mg NATIVITA BIS 200 12,93 2.586,00

134 Sulfato ferroso 125mg/ml 30ml AIRELA FR 400 1,49 596,00

136 Vitamina c 200 mg/ml gotas NATULAB FR 500 2,65 1.325,00

137 Vitamina c 500 mg NATULAB CP 6000 0,22 1.320,00

TOTAL 236.813,00

VENCEDOR: M & R COMERCIO EIRELI
CNPJ: 17.290.835/0001-26
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1
Acetato de betametasona + fos-
fato dissódico de betametasona3 
mg/mL + 3 mg/mL

TEUTO SUSP 500 15,50 7.750,00

2 Aciclovir 200 mg PHARLAB CP 2000 0,45 900,00

4 Acido acetilsalicilico 100 mg IMEC CP 30000 0,08 2.400,00

6 Agua para injeção 10 ml SAMTEC AMP 2000 0,68 1.360,00

8 Albendazol 400 mg PRATI CP 4000 0,72 2.880,00

10 Ambroxol xarope 15 mg/5ml SOBRAL FR 900 4,20 3.780,00

12 Amoxicilina 50 mg/5ml susp. 
60 ml TEUTO FR 800 6,45 5.160,00

14 Amoxicilina+clavulanato( 50 
mg + 12,5) E.M.S FR 300 6,40 1.920,00

17 Anlodipino 10 mg GEOLAB CP 10000 0,15 1.500,00

18 Anlodipino5 mg GEOLAB CP 10000 0,09 900,00

19 Atenolol 25 mg PRATI CP 10000 0,10 1.000,00

21 Azitromicina 500 mg PHARLAB CP 5000 3,45 17.250,00

23 Benzilpenicilina 1.200.000 ui TEUTO FR 300 19,10 5.730,00

24 Benzilpenicilina 600.000 ui TEUTO FR 300 22,10 6.630,00

26 Bromidrato de fenoterol5 mg/
ml 20ml TEUTO FR 100 24,50 2.450,00

28 Budesonida de 64 mcg – Sus-
pensão para inalação nasal ACHE SUSP 150 43,30 6.495,00

29 Butil. De escopolamina + dipiro-
na injetável 20 mg/5ml+2,5g/5ml

ISOFAR-
MA AMP 400 2,10 840,00

30 Butilbrometo de escopolamina 
10mg/ml gotas PRATI FR 400 11,50 4.600,00

32 Captopril 25 mg PRATI CP 40000 0,07 2.800,00

38 Cefalexina 250 mg/ml susp. 
(60 ml) TEUTO FR 800 15,20 12.160,00

40 Ceftriaxona de 1 g – Pó para 
solução injetável BLAUS AMP 600 27,00 16.200,00

41 Cetoconazol 20 mg/g creme PRATI BIS 300 11,90 3.570,00

42 Cetoconazol 200 mg PRATI CP 900 0,50 450,00

46 Cloridrato de metoclopramida 
de 10 mg PRATI CP 7000 0,30 2.100,00

47 Cloridrato de tiamina de 300 mg NATULAB CP 5000 0,55 2.750,00

48 Colagenase + cloraf. (0,6 ui + 10 
mg/g (30 g)

C R I S TA -
LIA BIS 200 42,20 8.440,00

49 Complexo b injetável ISOFARMA AMP 1000 2,50 2.500,00

50 Dexametasona 0,1 mg/ml (elixir) 
120ml SOBRAL FR 1000 7,50 7.500,00

51 Dexametasona2 mg/ml (inje-
tável) ISOFARMA AMP 400 2,64 1.056,00

52 Dexametasona4 mg/ml (inje-
tável) ISOFARMA AMP 600 4,20 2.520,00

54 Dexclorfeniramina 0,4 mg/ml PHARLAB VD 800 2,60 2.080,00

55 Dexclorfeniramina2 mg NATULAB CP 4000 0,15 600,00

57 Diclofenacopotassico 75 mg 
injetável

ISOFAR-
MA AMP 600 1,85 1.110,00

58 Diclofenaco sódico 75 mg in-
jetável

ISOFAR-
MA AMP 600 1,95 1.170,00

62 Dipirona 500 mg/ml (injetável) FARMACE AMP 800 1,55 1.240,00

63 Enalapril 10 mg PRATI CP 10000 0,14 1.400,00

65 Epinefrina de 1 mg/Ml – Solução 
injetável

ISOFAR-
MA AMP 500 4,60 2.300,00

66 Eritromicina 50 mg/5ml 60ml PHARLAB FR 400 12,00 4.800,00

67 Espironolactona 25 mg PHARLAB CP 1000 0,40 400,00

68 Estriol1 mg/g creme vag+aplic 
bis 50g BIOLAB BIS 60 46,00 2.760,00

70 Fosfato sódico de prednisolona 
de 3 mg/Ml – Solução oral PRATI

SO-
LU-
ÇÃO 
OR

2500 9,50 23.750,00

71 Furosemida 10 mg/ml injetável FARMACE AMP 600 0,60 360,00

73 Glibenclamida5 mg GEOLAB CP 10000 0,09 900,00

74 Glicose 50% 10ml injetável FARMACE AMP 1000 1,40 1.400,00

76 Hidrocortisona 100 mg injetável BLAUS AMP 400 7,50 3.000,00

77 Hidrocortisona 500 mg injetável BLAUS AMP 400 12,20 4.880,00

81 Ibuprofeno 600 mg TEUTO CP 8000 0,39 3.120,00

85 Lidocaina 2% gel 30 mg PHARLAB BIS 300 6,00 1.800,00

86 Lidocaína 2% s/v 20ml ISOFARMA AMP 400 7,00 2.800,00

89 Losartana potássica 50 mg PRATI CP 30000 0,19 5.700,00

93 Metildopa 500 mg TKS CP 5000 1,63 8.150,00

95 Metoclopramida 10 mg/2ml FARMACE AMP 800 1,25 1.000,00

97 Metronidazol 100mg gel vaginal 
c/10 apl 50g PRATI BIS 500 10,73 5.365,00

99 Metronidazol 4% susp120ml PRATI FR 800 11,35 9.080,00

103 Neomicina+bacitracina 5mg 
pom 80g PRATI BIS 800 5,60 4.480,00

104 Nifedipino 10 mg GEOLAB CP 3000 0,30 900,00

105 Nifedipino 20 mg GEOLAB CP 3000 0,35 1.050,00

107 Nistatina 100.000 ui/ml 30ml PRATI SUSP 400 6,45 2.580,00

109 Omeprazol 20 mg PHARLAB CP 12000 0,15 1.800,00

110 Paracetamol 200 mg/ml PRATI FR 1000 1,85 1.850,00

112 Paracetamol 750mg PRATI CP 20000 0,45 9.000,00

114 Polivitaminacomp NATULAB CP 2000 0,10 200,00

115 Polivitamina xarope NATULAB FR 300 6,80 2.040,00

117 Prednisona 5 mg CRISTALIA CP 3000 0,27 810,00

118 Prometazina 25 mg CRISTALIA CP 5000 0,35 1.750,00

120 Propranolol 40 mg PRATI CP 12000 0,08 960,00

121 Ranitidina 150 mg PRATI CP 3000 2,20 6.600,00

123 Secnidazol 1000 mg blister 
fracionavel PRATI CP 1000 1,25 1.250,00

125 Sinvastatina 20 mg PRATI CP 5000 0,17 850,00

127 Soro fisiológico 0,9% sist fecha-
do 500ml

F R E S E -
NIUS AMP 3000 5,35 16.050,00

131 Sulfa+trimetoprima (40 mg + 8 
mg)/ 100ml TEUTO SUSP 400 6,84 2.736,00

133 Sulfato de salbutamol 2,4 mg/5 
ml xarope TEUTO FR 300 2,48 744,00

135 Sulfato ferroso 40 mg NATULAB CP 40000 0,10 4.000,00

138 Vitamina c 500mg/5ml NATULAB AMP 1000 1,80 1.800,00

139 Vitamina k 10 mg/ml injetável NATULAB AMP 800 4,75 3.800,00

TOTAL 290.006,00

Preço e quantitativo dos respectivos licitantes que aceitaram cotar seus preços iguais ao do 
vencedor do correspondente processo licitatório, objetivando a formação de cadastro de reserva, no 
caso de exclusão do primeiro colocado, nas hipóteses previstas na legislação pertinente. Salienta-se 
que para o registro foi observada a sequência da classificação final do referido certame:

ITEM CLAS. FORNECEDOR CNPJ/CPF QUANT. P.UNIT.

2 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 2000 0,48

3 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 100 32,60

4 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 30000 0,09

5 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 30000 0,12

6 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 2000 1,13

7 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 800 2,72

8 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 4000 0,73

9 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 3000 1,38

10 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 900 5,68

11 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 900 4,10

12 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 800 6,48

13 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 15000 0,45

14 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 300 6,48

15 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 2000 7,00

16 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 8000 0,90

17 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 10000 0,28

18 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 10000 0,18

19 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 10000 0,12

20 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 10000 0,18

21 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 5000 3,48

22 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 600 21,80

23 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 300 25,30

24 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 300 25,30

25 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 100 2,55

27 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 150 34,30

28 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 150 59,28

31 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 300 17,20

32 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 40000 0,08

33 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 25000 0,35

34 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 3000 0,25

35 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 3000 0,45

36 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 3000 0,20

37 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 3000 0,20

38 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 800 19,05

39 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 6000 1,04

40 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 600 27,05

41 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 300 11,93

42 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 900 0,51

43 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 300 19,60

44 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 3000 0,60

45 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 100 2,20

46 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 7000 0,38

50 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 1000 9,75

51 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 400 2,65

52 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 600 7,35

53 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 400 2,90

54 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 800 3,45

55 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 4000 0,35

56 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 8000 0,20

59 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 3000 0,20

60 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 40000 0,40

61 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 1000 1,93

63 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 10000 0,15

64 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 10000 0,15

67 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 1000 0,46

69 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 2000 1,60

70 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 2500 9,53

72 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 10000 0,20

73 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 10000 0,13

74 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 1000 1,43

75 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 50000 0,06

76 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 400 13,43

77 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 400 16,83

78 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 400 18,00

79 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 8000 0,45

80 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 800 3,55

81 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 8000 0,40

82 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 6000 2,10

83 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 3500 3,35

84 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 3000 4,95

85 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 300 8,65

86 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 400 8,78

87 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 500 6,20

88 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 4000 0,25

89 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 30000 0,20

90 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 30000 0,45

91 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 30000 0,35

92 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 5000 1,55

93 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 5000 1,65

94 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 4000 1,00

95 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 800 1,53

96 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 500 2,75

97 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 500 10,75

98 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 4000 0,32

99 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 800 13,25

100 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 3000 0,50

101 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 500 27,30

102 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 600 15,80

103 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 800 15,23

106 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 15000 0,20

107 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 400 6,48

108 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 700 16,80

109 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 12000 0,33

110 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 1000 1,88

111 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 20000 0,45

112 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 20000 0,46

113 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 700 25,40

114 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 2000 1,65

116 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 3000 0,63

117 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 3000 0,28

118 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 5000 1,05

119 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 500 4,40

120 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 12000 0,18

122 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 500 1,30

123 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 1000 2,86

124 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 800 2,60

125 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 5000 0,18

126 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 2000 0,35

127 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 3000 5,38

128 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 3000 6,40

129 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 2000 7,00

130 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 2000 0,55

131 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 400 6,85

132 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 200 15,90

133 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 300 2,50

134 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 400 1,50

135 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 40000 0,11

136 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 500 4,95

137 2º M & R COMERCIO EIRELI 17290835000126 6000 0,23

138 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 1000 2,18

139 2º
ALLMED DISTRIBUIDORA E COMER-
CIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LTDA

20226846000151 800 8,20

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Sertãozinho firmar con-

tratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se 
a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.
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 CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00009/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

 Pela Prefeitura Municipal de Sertãozinho, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida 
no respectivo orçamento programa.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00009/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 - ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
CNPJ: 20.226.846/0001-51.
Item(s): 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 16 - 20 - 22 - 25 - 27 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39 - 43 

- 44 - 45 - 53 - 56 - 59 - 60 - 61 - 64 - 69 - 72 - 75 - 78 - 79 - 80 - 82 - 83 - 84 - 87 - 88 - 90 - 91 - 
92 - 94 - 96 - 98 - 100 - 101 - 102 - 106 - 108 - 111 - 113 - 116 - 119 - 122 - 124 - 126 - 128 - 129 
- 130 - 132 - 134 - 136 - 137.

Valor: R$ 236.813,00.
- M & R COMERCIO EIRELI.
CNPJ: 17.290.835/0001-26.
Item(s): 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 - 30 - 32 - 38 - 40 

- 41 - 42 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57 - 58 - 62 - 63 - 65 - 66 - 67 - 68 - 70 - 71 - 73 
- 74 - 76 - 77 - 81 - 85 - 86 - 89 - 93 - 95 - 97 - 99 - 103 - 104 - 105 - 107 - 109 - 110 - 112 - 114 - 
115 - 117 - 118 - 120 - 121 - 123 - 125 - 127 - 131 - 133 - 135 - 138 - 139.

Valor: R$ 290.006,00.
 Total: R$ 526.819,00.
 CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Guarabira.
 Sertãozinho - PB, 10 de Março de 2021

JOSE DE SOUSA MACHADO
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

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: Locações de 
veículos diversos conforme discriminações no Instrumento Convocatório; ADJUDICO o seu objeto a: 
JOSE MARCONE SILVA DOS SANTOS - R$ 18.250,00; VALDEZ DA SILVA SOUZA - R$ 55.800,00.

Sertãozinho - PB, 10 de Março de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro 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 Sessão Pública realizadano dia 10/03/2021 
as9h00m. com o objetivo de: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACIMA CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO 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, 10de marçode 2021.
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB 

COMISSÃO PERMNENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.059/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021  

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, às 13:31 horas do dia 
25 de março de 2021, licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item, 
para: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinada a merenda escolar como também as 
atividades das demais secretarias do município, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de 
junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, 
pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail:vistaserranacpl@gmail.com.Edital:.  www.portalde-
compraspublicas.com.br 

VISTA SERRANA - PB, 11 de março de 2021
TAMIRES PINHEIRO XAVIER 

Pregoeira Oficial/PMVS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 33/2020

Registro CGE Nº 21-00194-1
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 33/2020 (Recuperação e Ampliação da 
Passagens Molhadas, localizada na travessia do Rio da Paraíba, segmento da PB-186 - Cabaceiras), 
que após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação 
em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: LVR CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA 
BRTEC LTDA, ABTEC ENGENHARIA LTDA  e SUPERJET SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI e 
inabilitadas as Empresas: PLANENG ENGENHARIA LTDA – ME, A3T CONSTRUÇÃO E INCOR-
PORAÇÃO LTDA, PLANCON PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP 
e L & L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  por não cumprirem o exigido no edital no item 
10.5.subitem 10.5.1- b., não apresentaram atestado técnico operacional para: “a” CONCRETO 
ESTRUTURAL PARA OBRAS DARTES ESPECIAIS) e  10.5.1.c ( não comprovaram possuírem em 
seu quadro permanente, Engenheiro detentor de acervo para CONCRETO ESTRUTURAL PARA 
OBRAS DARTES ESPECIAIS ).

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
João Pessoa, 11 de março de 2021.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SÃO BRAZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
CNPJ nº 08.811.226/0001-84

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os senhores acionistas a se reunir em Assembléia Geral Extraordinária, que 
se realizará no dia 22 de março de 2021, às 10:00 horas, na sede social, situada à Rua José do 
Patrocínio, nº 93, Bairro de São José, Cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, a fim de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

a) Eleição do Conselho de Administração
Campina Grande (PB), 10 de março de 2021.

Eduardo de Oliveira Carlos da Silva
Conselheiro

EDITAL DE 2º LEILÃO PÚBLICO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL E DE INTIMAÇÕES
A COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUÇÃO – SI-

CREDI EVOLUÇÃO, (denominações sociaisanterioresCooperativa de Crédito Sicredi João Pessoa 
– Sicredi João Pessoa e UNICRED JOÃO PESSOA – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
Associados de João Pessoa LTDA), sociedade cooperativa de primeiro grau, regularmente inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 35.571.249/0001-31, com sede na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 410, 
Torre, nesta Capital, torna público que realizará LEILÕES PÚBLICOS para a venda do imóvel abaixo 
discriminado, a serem conduzidos pelo LEILOEIRO OFICIAL ALEXANDRE FERREIRA NUNES, 
inscrito na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob a portaria de nº 03/2005, leiloeiro 001, o 
fazendo sob o amparo do art. 27, da Lei nº 9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, 
esclarecendo que nesse 2º Leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior 
ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos e 
comissão do leiloeiro, conforme previsto nos parágrafos 2º e 3º do dispositivo legal acima citado.

LOCAL: Sede da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI 
EVOLUÇÃO – SICREDI EVOLUÇÃO

ENDEREÇO: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 410, Torre, João Pessoa – PB
2º Leilão será realizado em 24 de março de 2021às 11h:30min, pelo lance mínimo de R$ 

1.581.333,16 ((um milhão, quinhentos e oitenta e um mil, trezentos e trinta e três reais e dezesseis 
centavos). 

Contrato nº 89222/18,da empresaDISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS PARAHYBA 
LTDA, cadastrada no CNPJ Nº 04.782.925/0001-92, representada por seus sócios os Srº(s). 
Diego Cavalcanti de Andrade, inscritono CPF/MF nº 062.197.744-69, e Thiago Cavalcanti de 
Andrade,inscrito no CPF/MF nº 009.452.664-80, doravante denominadosDevedor(es)(Fiduciante(s)/
Mutuário(s)); E ainda na qualidade de DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S); o SrºDIEGO CAVALCANTI DE 
ANDRADE, inscrito no do CPF/MF nº 062.197.744-69; o SrºTHIAGO CAVALCANTI DE ANDRADE, 
inscrito no do CPF/MF nº 009.452.664-80 e pelo SrºDOMINGOS SÁVIO DE MORAIS ANDRADE, 
inscrito no do CPF/MF nº196.750.114-91.

Imóvel:Prédio Comercial, localizado na Av. Liberdade nº 1391, sala 01, bairro do São Bento, 
nesta cidade de Bayeux/PB, onde consta a construção de um prédio comercial, com os seguintes 
cômodos, Pavimento Térreo, contendo uma guarita, sala de expedição, sala de gerencia, sala 
de reunião, 01 (um) wc, escada descente e deposito; Pavimento Superior, contendo uma sala de 
arquivo, copa, caixa, sala de faturamento, sala do financeiro, sala de recepção, 02 (dois) wc e 
sala da previdência, medindo uma área real de construção dos pavimentos 350,19m² e um galpão 
comercial construído de tijolos e estrutura de concreto e coberto de telha de alumínio, medindo 
uma área real de construção 1.518,00m², totalizando uma área global de 1.868,19m². Cadastrado 
na Prefeitura Municipal de Bayeux-PB, com inscrição municipal nº 01010100073001. Devidamente 
Registrado no Cartório de Registro Santiago Pereira, da cidade de Bayeux-PB, sob nº de Ordem 
R-013-009012, Matrícula n° 009012, em 21 de setembro de 2020.

VALOR TOTAL DO BEM:R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);
VALOR DO LANCE MÍNIMO PARA O 2º LEILÃO:(VALOR DA DÍVIDA E DESPESAS:R$ 

1.581.333,16 ((um milhão, quinhentos e oitenta e um mil, trezentos e trinta e três reais e dezesseis 
centavos)).

Obs: Informamos que o saldo da dívida e despesas, serão atualizados e corrigidos até o dia 
da realizaçãodo 2º leilão.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Advertências especiais):
1) O valor do lance deverá ser quitado no ato do leilão à vista e em uma única parcela, em mo-

eda nacional e/ou comprovação de efetivação da Transferência Eletrônica de Documentos (TED).
2) A comissão do leiloeiro, paga à vista, será de 5% (cinco) por cento sobre o valor da arrema-

tação, e correrá por conta do arrematante (art. 24 do Decreto nº Lei nº 21.981/32).
3) Eventuais ônus existentes sobre o bem levado a Leilão deverão ser verificados pelos inte-

ressados junto aos órgãos competentes.
4) Será de inteira responsabilidade do arrematante o pagamento das despesas relativas à 

escritura de compra e venda e respectivo registro, ITBI e demais encargos da transmissão, além 
de taxas em atraso de condomínio, marinha (SPU), energia elétrica, água, etc.

 Condições Gerais: 
O(s) referido(s) imóvel(is) será(ão) arrematado(s) nas condições e estado de conservação 

em que se encontra(m). As medidas e confrontações constantes no presente edital deverão ser 
consideradas meramente enunciativas. Para todos os efeitos, considera-se a venda realizada 
por intermédio dos leilões previstos neste edital como sendo “ad corpus”, não cabendo qualquer 
reclamação posterior em relação a medidas, confrontações e demais peculiaridades do imóvel, 
cabendo aos interessados vistoriarem o(s) bem(ns) antes de ofertarem lances no leilão, inclusive no 

que se refere às edificações existentes no local. O(s) imóvel(is) ocupado(s), caberá ao arrematante 
promover as medidas (extrajudiciais e/ou judiciais – nos termos da Lei 9.514/97), bem como arcar 
com as custas e despesas para a desocupação do(s) bem(ns). Cabe aos interessados verificar, 
junto ao Município e demais órgãos competentes, eventuais restrições quanto ao uso do imóvel 
levado à leilão, inclusive, mas não somente, restrições ambientais. O arrematante não poderá alegar, 
sob qualquer forma ou pretexto, o desconhecimento das condições do presente Edital de Leilão. 

Intimação: Por intermédio do presente edital, ficam devidamente intimados, da data, local e 
condições dos leilões, o DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S): a empresa DISTRIBUIDORA DE BEBI-
DAS E ALIMENTOS PARAHYBA LTDA, cadastrada no CNPJ Nº 04.782.925/0001-92, representada 
por seus sócios os Srº(s). Diego Cavalcanti de Andrade, inscrito no CPF/MF nº 062.197.744-69, 
e Thiago Cavalcanti de Andrade, inscrito no CPF/MF nº 009.452.664-80; E ainda na qualidade de 
DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S); o SrºDIEGO CAVALCANTI DE ANDRADE, inscrito no CPF/MF nº 
062.197.744-69; o SrºTHIAGO CAVALCANTI DE ANDRADE, inscrito noCPF/MF nº 009.452.664-
80 e pelo SrºDOMINGOS SÁVIO DE MORAIS ANDRADE, inscrito noCPF/MF nº 196.750.114-91.

Informações: Com o leiloeiro, por intermédio do e-mail leiloeiro@gmail.com, site www.organiza-
caodeleiloes.com.br ou pelo telefone (81). 9.8895-1099 (Whatsaap).

João Pessoa-PB, 09 de março de 2021.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUÇÃO
 – SICREDI EVOLUÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA
1ª CONVOCAÇÃO

Indústria Alimentícia Três de Maio S.A - CNPJ: 09.212.234/0002-58
Edital de Convocação - Assembleias Geral Ordinária/Extraordinária

A Presidente, em conformidade com a Legislação e o Estatuto Social da Indústria Alimentícia 
Três de Maio S.A, CNPJ nº 09.212.234/0002-58, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto 
Social, convoca os senhores acionistas para se reunirem, concomitantemente, em Assembleias 
Geral Ordinária/Extraordinária, que se realizará em sua sede social na Rua Feliciano Pedrosa, 
2698, Centro, Belém/PB, no dia 17 de março de 2021, em primeira convocação às 11h30min., com 
a presença de 2/3, no mínimo, dos acionistas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO 
DIA: I - ORDINÁRIA: 1) Prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das 
Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 2) 
Fixação dos honorários dos membros da Diretoria; 3) Deliberação sobre o resultado do exercício e 
destinação dos dividendos, das reservas de Lucros e das Reservas de Subvenção para Investimentos 
oriundos de incentivos fiscais. II - EXTRAORDINÁRIA: 1) Reforma do Estatuto Social; 2) Avaliação 
e aprovação da proposta para encerramento/alienação da atividade da unidade de panificação; e 
3) Outros assuntos de interesse da sociedade. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se 
acham à disposição dos senhores acionistas, em sua sede social, os documentos a que se refere 
o Art. 133 da Lei nº 6.404/1976, com as alterações da Lei nº 10.303/2001 e Lei nº 11.638/2007, 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Informamos também que as 
demonstrações contábeis do referido exercício foram publicadas no Jornal a União e no Diário do 
Estado da Paraíba, edições de 27/02/2021. Belém/PB, 09 de março de 2021. 

Aline Barbosa de Lima – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAJAZEIRAS E 
REGIÃO - Rua João de Souza Maciel, nº 186, Bairro da Esperança, CEP: 58.900-000 - Cajazeiras(PB) 
- CNPJ: 09.319.062/0001-35 – COD. SINDICAL 006.221.01851-1. - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁ-
RIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Presidente desta entidade classista, infra-assinado, no uso de 
suas atribuições e em atendimento as normas estatutárias CONVOCA todos os associados quites 
e no gozo de seus direitos sindicais da Base Territorial desta entidade, composta pelos Municípios 
de CAJAZEIRAS, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS e SÃO JOÃO DO RIO 
DO PEIXE (PB) para participarem a Assembléia Geral Ordinária que será realizada em caráter 
ITINERANTE em virtude das medidas de Isolamento Social no combate a COVD-19, neste dia 
26/03/2021, das 08h00 às 18h00 para em conformidade com o previsto no Estatuto Social desta 
entidade, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: LEITURA, ANÁLISE, DISCUSSÃO E APRO-
VAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O BALANÇO FINANCEIRO 
E PATRIMONIAL/2020 INSTRUÍDO COM PARECER DO CONSELHO FISCAL. Cajazeiras - PB, 
10 de março de 2021.  Nelson Soares da Silva- Presidente

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CATOLÉ DO 
ROCHA - Rua Princesa Isabel, nº 467, Bairro Tabajara, CEP 58.884.000, Catolé do Rocha - PB 
- CNPJ: 08.560.732/0001-48 – CÓD. SINDICAL: 912.006.221.97477.3. - ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Presidente desta entidade classista no uso de suas 
atribuições e em atendimento as normas estatutárias CONVOCA todos os associados quites e no 
gozo de seus direitos sindicais para comparecerem a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada 
de forma Virtual Remota, com link a ser disponibilizado pela Rede Social Whatsapp dos filiados desta 
entidade, neste dia 26/03/2021, das 08h00 às 18h00, em virtude das medidas de isolamento social 
no combate a COVID-19, para em conformidade com o previsto no Estatuto Social desta entidade, 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: LEITURA, ANÁLISE, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO 
POR ESCRUTÍNIO SECRETO DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O BALANÇO FINANCEIRO E PA-
TRIMONIAL/2020 INSTRUÍDO COM PARECER DO CONSELHO FISCAL. Catolé do Rocha - PB, 
10 de março de 2021. Sebastião Emanuel de Campos – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CONCEIÇÃO 
E REGIÃO - Rua Manoel Belmiro, nº 12, Bairro Centro, CEP 58.970-000, Conceição (PB) - CNPJ: 
11.986.288/0001-31 – Prot. Reg. Sindical 46224.000860/2017-76 - ASSEMBLÉIA GERAL ORDI-
NÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO – O presidente desta entidade classista, infra-assinado, no 
uso de suas atribuições e em atendimento as normas estatutárias CONVOCA todos os associados 
quites e no gozo de seus direitos sindicais para comparecerem a Assembleia Geral Ordinária, que 
será realizada de forma Virtual Remota, com link a ser disponibilizado pela Rede Social Whatsapp 
dos filiados desta entidade, neste dia 26/03/2021, das 08h00 às 18h00, em virtude das medidas 
de isolamento social no combate a COVID-19, para, em conformidade com o previsto no Estatuto 
Social desta entidade, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: LEITURA, DISCUSSÃO E APRO-
VAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O BALANÇO FINANCEIRO 
E PATRIMONIAL/2020 INSTRUÍDO COM O PARECER DO CONSELHO FISCAL. Conceição (PB), 
10 de março de 2021.  Francisco Cirilo de Oliveira – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SOUSA - RUA 
CORONEL JOSÉ VICENTE, 22, 1º ANDAR - SALA 102 – CENTRO, CEP: 58.800-005 – SOUSA 
(PB) - CNPJ: 08.537.904/0001-62 – CÓD. SINDICAL: 912.006.221.01846-5. - ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO –  O presidente desta entidade classista, infra-
-assinado, no uso de suas atribuições e em atendimento as normas estatutárias CONVOCA todos 
os associados quites e no gozo de seus direitos sindicais para comparecerem a Assembleia Geral 
Ordinária, que será realizada de forma ITINERANTE, em virtude das medidas de isolamento social 
no combate a COVID-19, neste dia 26/03/2021, das 08h00 às 18h00, para, em conformidade com 
o previsto no Estatuto Social desta entidade, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: LEITURA, 
DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O 
BALANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL/2020 INSTRUÍDO COM O PARECER DO CONSELHO 
FISCAL. Sousa (PB), 10 de março de 2021. Josélio Ramos – Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021
PROCESSO Nº 19.000.008159.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE-
DIENTE, DESTINADO ÀSECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESEN-
VOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO - SEAFDS,conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 25/03/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica,para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre oEdital,poderão ser obtidaspelossites https://www.gov.br/
compras, www.centraldecompras.pb.gov.bre pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br.A 
Gerência de Licitação é localizada naAv. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGEnº21-00318-6
João Pessoa, 11 de marçode 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2021

REGISTRO Nº 21-00322-6
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 225 KVA NA ESCOLA CIT MESTRE SIVUCA, 

EM JOÃO PESSOA - PB. 
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 31 de março de 
2021 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 11 de março de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

LICITAÇÃO:        TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021
PROCESSO Nº:  001.2020.034794

OBJETO:        Reforma e ampliação de imóvel pertencente ao Poder Judiciário cedido ao Mi-
nistério Público da Paraíba para implantação da Promotoria de Justiça no Município de Itabaiana. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
HOMOLOGO o procedimento licitatório n. 001.2020.034794, modalidade Tomada de Preço 

n. 001/2021, do tipo Menor Preço Global, sob o regime de Empreitada Por Preço Unitário, tendo 
como objeto serviços de engenharia para reforma e ampliação de imóvel pertencente ao Poder 
Judiciário cedido ao Ministério Público da Paraíba para implantação da Promotoria de Justiça no 
Município de Itabaiana, Estado da Paraíba, Rua Zacarias Rodrigues Neto, s/n, Centro, Itabaiana/
PB, conforme projeto Básico, em conformidade com o julgamento do certame pela Comissão de 
Licitação do Ministério Público do Estado da Paraíba, nos termos do relatório final, alicerçado no 
inciso VI do artigo 43 da Lei Federal n. 8.666/93 e posteriores alterações. ADJUDICO o item licitado 
a licitante vencedora SÃO BENTO INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ: 
30.194.428/0001-83, com o valor global de R$ 465.847,76.

Publicação na forma legal.
João Pessoa, 11 de março  de 2021.

FRANCISCO SERÁPHICO FERRAZ DA NÓBREGA FILHO
Procurador-Geral de Justiça

SANTA RITA
Comarca de 2ª Vara Mista de Santa Rita – PB. Edital de Citação. Prazo: 30 dias. Processo 

nº 0803121-64.2015.8.15.0331. Ação: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 
A MM. Juíza de Direito da 2ªVara Mista de Santa Rita, em virtude da Lei, etc. Faz saber a todos 
quantos virem ou tiverem conhecimentodo presente Edital, que por este Cartório e Juízo tramita 
a ação acima mencionada, promovida por AUTOR:SICRED JOÃO PESSOA em face de NATURE 
MOVEIS LTDA, que através do presente Edital manda a MM. Juíza de Direito da Vara supra citar 
o promovido, NATURE MOVEIS LTDA, por seu representante legal, inscritono CPF-MF sob o nº 
11.358.121/0001-26, atualmente em local incerto e não sabido, para, querendo, contestara presente 
ação no prazo de 15 dias, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados peloautor. 
E para que ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será afixado no local de costume 
epublicado no Diário da Justiça. 2ª Vara Mista de Santa Rita-PB, 9 de março de 2021. Eu, Ana 
ClaudiaCavalcante de Arruda Oliveira, Técnica Judiciária desta vara, o digitei. Maria dos Remédios 
Pordeus Pedrosa,Juíza de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

(IN/DREI Nº 81/20 e Art. 43-A DA LEI 5.764/71)
O Presidente da UNIMED PARAÍBA – FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 

TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA 

os Delegados de suas Federadas, em número de 05 (cinco), a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária Digital, que se realizará por meio do aplicativo Google Meetno próximo dia 25 de março 
de 2021 (Quinta-feira), às 18h00, em primeira convocação, com a presença de dois terços (2/3) 
das Federadas, em condições de votar; às 19h00,  em segunda convocação, metade e mais uma 
das Federadas; ou às 20h00, em terceira e última convocação, com qualquer número de federadas, 
para deliberarem sobre a seguinte: 

 ORDEM DO DIA
 1) Apreciação do Relatório de Atividades, Balanço Geral e Demonstrativo de Saldos e Perdas 

acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao Exer-
cício de 2020;

2) Destinação das sobras do exercício 2020;
3) Apresentação e apreciação do Plano de Trabalho de 2021;
4) Fixação da Remuneração da Diretoria Executiva e Cédula de Presença dos Membros dos 

Conselhos Executivo, Deliberativo e Fiscal;
5) Outros assuntos.

João Pessoa, 12 de março de 2021.
AVISOS:
1) A AGO será realizada por meio digital através do aplicativo Google Meet, nos termos da IN/

DREI nº 81/20;
2) O link de acesso à sala virtual da AGO será enviado com antecedência para os e-mails dos 

diretores das filiadas, que deverão através do mesmo sistema fazer a indicação do delegado que 
irá representar a cooperativa, enviando as credenciais pertinentes;

3) O representante ou delegado cadastrado da filiada que acessar a sala virtual da AGO estará 
automaticamente registrando a sua presença no conclave, podendo se manifestar verbalmente ou por 
escrito via chat, sendo garantida a sua plena participação e votação nas matérias constantes da pauta;

4)  A AGO será gravada eletronicamente, podendo a gravação ser solicitada pelas autoridades 
reguladoras ou por qualquer associado, mediante requerimento formal.

GUALTER LISBOA RAMALHO
Presidente

Base Construção e Incorporação Eireli do CNPJ(34.089.613/0001-69), torna público que requereu 
a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de OPERAÇÃO  (LO), para a construção do 
residencial multifamiliar – 22(vinte e duas) unidades habitacionais  de área 893,00m2, situado na 
Rua Maria Lívia Alves Coelho, S/N Setor:50 Quadra:070  Lote:0239 no bairro Muçumagro, João 
Pessoa- PB de CEP: 58.066-222.

Base Construção e Incorporação Eireli do CNPJ(34.089.613/0001-69), torna público que requereu 
a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação  (LI), para a construção do 
residencial multifamiliar – 24(vinte e quatro) unidades habitacionais  de área 1088,76m2, situado 
na Rua Jacarandá, S/N Setor:51 Quadra:213  Lote:0040 no bairro Paratibe, João Pessoa- PB de 
CEP: 58.040-170.

LL Administradora de Bens LTDA, CNPJ 09.284.840/0001-06, torna público que recebeuda SEMAM- 
Secretaria de Meio Ambiente a licença prévia para construção de edifício residencial multifamiliar 
situado na rua OlivérioMavignier de Noronha, quadra 25, lote 319, Altiplano Cabo Branco, João 
Pessoa-PB.

LL Administradora de Bens LTDA, CNPJ 09.284.840/0001-06, torna público que requereua SE-
MAM- Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação para construção de edifício residencial 
multifamiliar situado na rua OlivérioMavignier de Noronha, quadra 25, lote 319, Altiplano Cabo 
Branco, João Pessoa-PB.

A MAGAZINE LUIZA S.A, CNPJ 47.960.950/0872-27, torna público que em 11 de fevereiro de 
2021deu entrada ao processo de nº 1804/2021requerendo a Licença de Operação da Coordena-
doria do Meio Ambiente e Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal 
de Campina Grande para a atividade de loja de departamentos e magazine, exceto lojas francas 
(DutyFree), situado à Rua Presidente João Pessoa, Nº 231, Bairro Centro, Campina Grande/PB.

A MAGAZINE LUIZA S.A, CNPJ 47.960.950/1240-17, torna público que em 11 de fevereiro de 2021 
deu entrada ao processo de nº 1803/2021 requerendo a Licença de Operação da Coordenadoria 
do Meio Ambiente e Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 
Campina Grande para a atividade de loja de departamentos e magazine, exceto lojas francas 
(DutyFree), situado à Avenida Prefeito Severino Bezerra Cabral, Nº 1050, Loja 88/89 Piso Otacilio, 
Bairro Catolé, Campina Grande/PB.

A MAGAZINE LUIZA S.A, CNPJ 47.960.950/0871-46, torna público que em 18 de fevereiro de 2021 
deu entrada ao processo de nº 1802/2021 requerendo a Licença de Operação da Coordenadoria 
do Meio Ambiente e Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 
Campina Grande para a atividade de loja de departamentos e magazine, exceto lojas francas 
(DutyFree), situado à Rua Presidente João Pessoa, Nº 112, Bairro Centro, Campina Grande/PB.

A MAGAZINE LUIZA S.A, CNPJ 47.960.950/0877-31, torna público que em 18 de fevereiro de 2021 
deu entrada ao processo de nº 1801/2021 requerendo a Licença de Operação da Coordenadoria 
do Meio Ambiente e Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 
Campina Grande para a atividade de loja de departamentos e magazine, exceto lojas francas (Du-
tyFree), situado à Rua Maciel Pinheiro, Nº 348, Bairro Centro, Campina Grande/PB.
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