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Governador João Azevêdo esteve, ontem, em Cruz das Armas, inspecionando as obras de adaptação da antiga maternidade Frei 
Damião, que, a partir de quarta-feira, terá 13 leitos de UTI e 40 de enfermaria para tratar pacientes acometidos de covid-19. Página 5

Mais um hospital para enfrentar a covid

Ano CXXVIII Número 041 |  R$ 2,50 João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 20 de março de 2021 @jornalauniaoauniao.pb.gov.br  | 

Foto: Francisco França/Secom-PB

João Pessoa começa 
a vacinar idosos com 
menos de 70 anos
Neste sábado, ganham direito ao imunizante pessoas com 69 anos e, amanhã, com 68; 
Bayeux também vacina, hoje, quem tem 69 e Campina Grande, a partir de 70. Página 5
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Após seis reajustes, preço da 
gasolina tem primeira queda
Petrobras anuncia redução de R$ 0,14 no preço médio 
do litro de combustível em suas refinarias, mas desconto 
pode não chegar ao bolso do consumidor. Página 18

Mulher sertaneja Filha do poeta Zé Laurentino, 
Cibele estreia na prosa com romance empoderado. Página 9

Paraíba

Memória Há 55 anos, ocorria o primeiro roubo da Taça Jules Rimet, conquistada pelo Brasil na Copa de 1962. Página 23
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Modernização Parque do Jacaré será reformado e 
obras terão início no segundo semestre. Página 8

Uiraúna decreta “lockdown” 
durante fim de semana
Prefeitura anunciou toque de recolher a partir das 5h 
deste sábado até as 5h da segunda-feira. município, 
localizado no Sertão, está na bandeira laranja. Página 5

Economia

Estados cobram “kit intubação” 
ao Ministério da Saúde
João Azevêdo foi um dos governadores que pediu agilidade 
do Governo Federal, já que a PB pode evoluir para situação 
crítica, frente à demanda por internações. Página 4
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com ninguém. É fenômeno natural que acabou 
se transformando em elemento vital para 
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CASOSO discurso do ministro não se conecta com esta 
nova investida do presidente contra os decretos dos 
governadores, que visam restringir a circulação de 

pessoas para conter a circulação do vírus.  Página 3
Ricco Farias

A morte não é primazia dos velhos e esses 
não devem ficar à sua espera, sem gozar, 

literalmente, de todos os prazeres desta dádiva 
que o Senhor nos concedeu.  Página 10

Carlos Pereira

Cuide de si e
       do próximo

USE ÁLCOOL
EM GEL 70%
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DISTANCIAMENTO

USE MÁSCARA

Esportes
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E no Dia de São José, para alegria das pessoas que acredi-
tam na força do santo e moram em áreas dependentes da água 
que cai do céu, como é o caso de vastas porções do território 
nordestino. Contrariando previsões meteorológicas - o que dá 
muito pano para manga, na velha contenda entre ciência e fé -, 
neblinas e pés-d’água fizeram muita gente sentir cheiro de terra 
molhada, respingando esperança de dias melhores em muitas 
mentes e corações.

À medida que a chuva vem chegando, quem mora em lugares 
altos, seja no campo ou na cidade, percebe bem a importância 
da água para o meio ambiente. Os imensos recipientes flutuan-
tes regam o reino vegetal, e o excesso segue para dar volume 
a rios, açudes e mares. Sem chuva os ecossistemas não sobre-
viveriam, e com eles morreriam as espécies vivas, incluindo a 
humana, que continua se considerando a mais sabida de todas.

A chuva não tem compromisso com ninguém. É fenômeno 
natural que acabou se transformando em elemento vital para 
a humanidade, devido à óbvia dependência primária que a es-
pécie tem da água, como fonte de vida, mas em virtude tam-
bém de uma complexa dependência artificial, representada, 
por exemplo, pela agricultura, a pecuária e a indústria. Sem 
água a Terra sucumbe, e o que vai acontecer depois fica por 
conta da imaginação.

Os temporais, à revelia da natureza, acabaram por assumir 
uma função sociológica, principalmente nos centros urbanos. 
Denunciam a divisão de classes, quando prejudicam mais as po-
pulações excluídas do desenvolvimento econômico, e as falhas 
estruturais das cidades, quando o poder público não consegue 
impedir as inundações e desabamentos, por exemplo, que tan-
tos transtornos causam, inclusive, aos que têm dinheiro.

Que a chuva continue regando as plantas e tornando mais 
brilhantes as cores do mundo. Quiçá um dia caia por igual em 
todo o planeta, para que pessoas não continuem brigando por 
conta da escassez de água, como acontece nos rios Nilo e Jor-
dão e nos aquíferos do Saara Central. E que se amplie a consci-
ência quanto à necessidade de economizá-la, porque há previ-
sões dando conta de que ela pode faltar e, neste caso, é melhor 
não arriscar.

E vieram as chuvas José nos ensina a estender as mãos
Em 19 de março, a Igreja celebrou 

a Solenidade do Glorioso São José. A 
figura deste santo tão amável e tão 
lembrado pelo povo brasileiro, recor-
da-nos um necessário convite à fide-
lidade. Ele, ao longo de sua vida ter-
rena, cuidou da família de Nazaré, e 
cuidou com simplicidade e humildade 
São José desempenhou uma sagra-
da tarefa: cuidar do Deus que Se fez 
carne e habitou no meio dos homens 
e mulheres. Seu cuidado era huma-
no, mas perfeitamente aberto a Deus. 
Soube cuidar da família de Nazaré 
porque em tudo buscou fazer a von-
tade de Deus. 

A tarefa do Pai adotivo de Jesus 
foi habitada pela humildade e um 
profundo amor à missão 
que Deus lhe confiou. 
O Papa Francisco, para 
celebrar os 150 anos da 
declaração do Esposo de 
Maria como Padroeiro 
Universal da Igreja Cató-
lica, convocou o Ano de 
São José, e o fez através 
da Carta Apostólica “Patris Corde”, 
Com coração de Pai. Portanto, todos 
os fiéis católicos estão sob a guarda 
especial desse Ano de São José.

Há um trecho da referida Carta 
do Papa Francisco que diz (n.01): “A 
grandeza de São José consiste no fato 
de ter sido o esposo de Maria e o pai 
de Jesus. Como tal, afirma São João 
Crisóstomo, ‘colocou-se inteiramen-
te ao serviço do plano salvífico’”. A 
grandeza de José, na verdade, é uma 
via de pequenez, de humildade. Seu 
“sim” ao chamado de Deus tem reves-
timento de quem reconhece o lugar 
de Deus: o centro de nossas vidas. Sua 
fidelidade a Deus é um belíssimo en-
sinamento para nós. Diante de tantas 
dificuldades presentes, qual a quali-

dade do nosso sim a Deus? Estamos 
no lugar daqueles que dependem de 
Deus, em tudo? Ou estamos teimosa-
mente assumindo os lugares que são 
incompatíveis com as exigências do 
Evangelho de Nosso Senhor? 

A fidelidade de José nos ensina 
que tudo em nossa vida deve partir 
da centralidade de Deus. Não pode-
mos criar um estilo de vida que nega 
os valores do Evangelho, da vida e da 
família. O estilo de vida do Esposo da 
Virgem Maria nos educa para o essen-
cial, para Deus! 

Há cerca de um ano, teve início a 
pandemia que tem assolado e ceifado 
a vida de tantas pessoas. Não são nú-
meros, mas vidas e histórias dramáti-

cas de pessoas que sim-
plesmente “sumiram” da 
nossa convivência social 
e familiar. Milhões de 
pessoas perderam seus 
empregos, passam gran-
des necessidades. Como 
manter um “sim” fiel 
diante de tantos assom-

bros? Não temos uma resposta pronta 
e fácil, mas temos o alimento sólido 
da fé cristã, que é a fé de São José, que 
pode continuar se tornando o apoio 
de que tanto necessitamos. 

Recorramos sempre mais ao 
Glorioso São José. Ele também pas-
sou por grandes tormentas em sua 
vida. Da boca do Anjo de Deus, ele 
escutou: “não temas...”. O medo, a 
angustia, a ansiedade, nem sempre 
conseguimos controlá-las, mas com 
São José, queremos prosseguir en-
xugando as lágrimas uns dos outros. 
Queremos estender as nossas pobres 
mãos aos mais pobres. A caridade de 
José é solidária e não se prende aos 
medos, mas vai ao encontro dos ir-
mãos e de Deus. 

A viva luz do olhar 
Dou com Tristão de Ataíde em con-

fissão de grande dívida para com a in-
fluência de Chesterton. Como sou grato 
a Tristão, desde muito, pelos fundamen-
tos e segredos que os cristais do seu 
ensaio traziam à rudeza de minha per-
cepção, ponho-me agora a correr atrás 
de Chesterton. Impressionou-me a vee-
mência da confissão. 
Como poderei bicar 
esse escritor e pensa-
dor de tamanha influ-
ência? Não me ocorreu 
que nesta minha idade 
a mente perde o visgo. 
Não reconhece pági-
nas inteiras já lidas. 
Há vocábulos com não 
sei quantas marcas de 
retorno no dicionário. 
Mas sempre fica um resíduo. Algo me 
dizia já ter visto por cima o gigante de 
Alceu. E terminei achando uma seleta do 
conto inglês de 1944 com G. K. Chester-
ton, antecedido de nota biográfica. 

Fui lá, virei três ou quatro páginas 
e veio o sono do almoço. Não deve ter 
vindo da leitura, mas de mim mesmo, 
olhando há mais de cinquenta anos para 
os mesmos dorsos da estante. A avidez 
da procura desmerece, e até a cadeira já 
não parece tão confortável quanto acha-
va o freguês de Henrique da Pernambu-
cana, vizinho da Agência Nova, livraria 
dos irmãos Macedo, única com supri-
mento para as esquerdas. 

E procuro em que desparecer. Abro 
a gaveta de baixo, atrás de um radiozi-
nho velho e avisto uma foto emborcada 
e amarelecida. Duvido que deixemos 
uma foto à margem da nossa curiosi-
dade. Quanto mais velha e desprezada 
mais apetecida. E quem me aparece? 

Não só me aparece como me arras-
ta a seu núcleo ou a seu tempo. Alguém 
está fumando perto, o cheiro é forte. 

Ou vindo para perto do antigo viciado, 
adentrando nos doze metros de minha 
tenda.

Na foto, estão inaugurando a sede 
nova da Rádio Tabajara, e D. Lucia enca-
beçando a assistência com o velho Abe-
lardo Jurema e Amir Gaudêncio, está de 
olho em mim, eu de mangas de camisa 

com a aflição de quem pro-
cura palavras para o seu 
discurso. É que me bati pela 
preservação da joia de pré-
dio da Tabajara antiga com 
aquele auditório de presti-
gio nacional. Mas não fui ou-
vido ao lado de Linduarte, de 
Martinho Moreira Franco, 
de Lauro Xavier, dos român-
ticos da preservação. E me 
vendo ali, Wilson Braga, por 

castigo, manda me anunciar ao microfo-
ne. E fiz lá minha lenga-lenga, aqui redi-
viva, sob os olhares de uma assistência 
ou um público do qual só restou a foto. 

O que havia de passar, passou. As 
gravatas e os paletós solenes já não têm 
a quem vestir, todos ou quase todos fo-
ram recolhidos, mas deixando no olhar, 
que é luz do espírito, o seu momento. 

“Acenda a luz, o que é que você está 
vendo no escuro?!” – é a patroa recla-
mando uma falta de luz que eu não havia 
notado.  

 O estilo de vida do 
Esposo da Virgem Maria 

nos educa para o 
essencial, para Deus   

 E fiz lá minha lenga-
lenga, aqui rediviva, sob os 
olhares de uma assistência 
ou um público do qual só 

restou a foto.   

Dom Manoel Delson
imprensa@arquidiocesepb.org.br | Colaborador

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador   

Foto: Arquivo pessoal
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115 mil feitos foram realizados a distância pela DPE durante um ano de pandemia e múltiplos desafios
A Defensoria Pública do 

Estado da Paraíba (DPE-PB) 
suspendeu os atendimentos 
presenciais há um ano, em vir-
tude da pandemia do corona-
vírus. Neste período de aten-
dimento remoto, a Defensoria 
já contabiliza - em dados par-
ciais - mais de 115 mil feitos. 
Destes, aproximadamente, 43 
mil na área criminal, 27 mil na 
área de família, 24 mil na área 
cível e 6,5 mil em Fazenda Pú-
blica. Estes números incluem 
atendimentos, orientações, 
encaminhamentos de casos, 
ações ajuizadas, conciliações, 
audiências e júris.

A nova modalidade de 
atendimento ao público pre-
cisou de tempo para testes e 
adaptação até funcionar ple-
namente. Defensores públi-
cos, servidores e estagiários 
empreenderam esforços em 
um dos momentos mais de-
licados do país para não in-
terromper o acesso de quem 
mais precisa à Justiça. 

Mesmo com todas as 
dificuldades impostas pela 
pandemia, os defensores pú-
blicos realizaram nesse pe-
ríodo mais de 10 mil audiên-
cias, ajuizaram mais de 7 mil 
ações, além de impetrar mais 
de 700 ações coletivas - quase 
três vezes mais do que o ano 

de 2019 -, e mais de 100 jú-
ris realizados na modalidade 
presencial.

“Os últimos 12 meses 
foram de muitos desafios. Ti-
vemos que nos reiventar de 
uma hora pra outra e adaptar 
o atendimento da Defensoria 
Pública ao formato remoto 
em tempo recorde. Mas o ba-
lanço que fazemos, como se 
vê, é muito positivo. Com o 
comprometimento de todos 
os nossos membros, servido-
res e estagiários, conseguimos 
manter o atendimento e conti-
nuar sendo o principal acesso 
da população à Justiça”, afirma 
o defensor público-geral da 
Paraíba, Ricardo Barros.

Além do empenho indi-
vidual de cada integrante da 
Defensoria, foi preciso equi-
par os departamentos para 
a realização de audiências, 
com criação das novas ferra-
mentas de acesso remoto. O 
atendimento virtual facilitou o 
acesso de muitos usuários por 
meio do Chat Online e aplicati-
vo de mensagem. Enquanto as 
ações individuais registravam 
uma queda natural em razão 
do fechamento dos núcleos, 
as ações coletivas quase tri-
plicaram em relação ao ano de 
2019, com decisões que bene-
ficiaram milhares de cidadãos.

Defensoria divulga balanço 
de atendimentos remotos

O secretário executivo de Saúde 
da Paraíba, Daniel Beltrammi, 
confirma que o estoque de insu-
mo do chamado ‘kit intubação’ 
está em níveis críticos – e não so-
mente na Paraíba. Numa emisso-
ra de TV, afirmou que apesar dos 
esforços do governo para fazer a 
recomposição, os fornecedores 
estão com dificuldade “para cum-
prir o que está contratado”.  

Recomposição de estoques 
Os governadores do Nordeste rea-
giram à investida de Bolsonaro no 
STF: “Com muita surpresa, recebe-
mos a notícia de que o presidente 
da República propôs ação contra 
medidas preventivas decretadas 
por 3 governadores. As medidas 
visam evitar colapso do sistema 
hospitalar e foram editadas com 
amparo no artigo 23 da Constitui-
ção, conforme jurisprudência do 
STF”, disseram, em nota.

Em carta enviada a Bolsanaro, 13 
governadores, entre os quais o da 
Paraíba, João Azevêdo, cobram 
providências para regularizar o su-
primento de medicamentos usados 
quando da intubação de pacientes 
com covid-19. Os gestores pedem 
“promoção de compras emergen-
ciais, de forma contínua, pelo perí-
odo mínimo de 60 dias”.   

compRas emeRgenciais 

ação de BolsonaRo paRa deRRuBaR decRetos 
se choca com declaRação do ministRo da saúde 

ampaRo na constituição 

O que deveria ser prioritário para o presidente Jair Bolsonaro no momento mais crítico da pandemia de 
covid-19? Uma sugestão: envidar esforços para mitigar a falta de insumos que começa a ser registrada 
nas unidades de saúde dos estados que atuam no combate à covid-19. Contudo, o presidente parece ter 
outro foco: contrariar as medidas de distanciamento social adotadas por governadores. E tanto é assim 
que recorreu ao STF para derrubar decretos dos governos da Bahia, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, 
que estabeleceram restrições no tocante à circulação de pessoas nas ruas. Esse movimento feito pelo pre-

sidente se choca com as declarações do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (foto), que afirmou, 
textualmente, que “Esses óbitos que estão aí nós conseguiremos reduzir com políticas de distan-

ciamento social que permitam diminuir a circulação do vírus”. O discurso do ministro não se 
conecta com esta nova investida do presidente contra os decretos dos governadores, que visam, 
justamente, restringir a circulação de pessoas para, consequentemente, conter a circulação do 
vírus. O Conselho Federal de Farmácia, assim como o Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde, atestam um problema adicional na crise: os medicamentos usados nas UTIs, devido 

à demanda crescente imposta pela pandemia, podem começar a faltar nos próximos dias. 
Enquanto isso, o presidente se apega em fazer política com a crise. Bolsonaro nunca re-

conheceu a importância do isolamento. E não mostra a intenção de fazê-lo.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

A partir das 5h de hoje e até às 5h de segun-
da-feira está em vigor o lockdown no município 
de Uiraúna, no Sertão. É a medida mais extre-
ma adotada por uma prefeitura do interior do 
estado até este momento, quando os níveis de 
contágios por covid-19 na região se agravaram. 
A prefeita Leninha Romão (PP) chorou ao anun-
ciar, em vídeo, o decreto restritivo na cidade.    

uiRaúna: pRimeiRa cidade a 
adotaR lockdown no inteRioR  

“isso é um descalaBRo” 

“FoRa da Realidade” 

“O presidente não tem comportamento con-
digno para com o cargo que ocupa”. Do sena-
dor Veneziano Vital do Rêgo (MDB), criticando 
o presidente Jair Bolsonaro que, de acordo 
com ele, “trata de maneira desdenhosa a si-
tuação de cidadãos que podem estar tendo 
asfixia”, por estarem contaminados pela co-
vid-19. “Isso é um descalabro”, sentenciou.

Ainda de acordo com Veneziano, “Ao invés de se soli-
darizar com as pessoas enlutadas, o presidente faz, em 
sua live semanal, colocações completamente fora da 
realidade, fazendo insinuações sobre estado de sítio e 
estado de exceção. Não aceitaremos instalar realida-
des outras em um país democrático como o nosso”. 
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A Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB) 
realizou uma visita ao 
município de Juazeirinho 
para debater parcerias e 
viabilizar as obras de cons-
trução do Observatório 
Astronômico da UEPB, na 
Zona Rural do município. A 
reitora Célia Regina Diniz 
reuniu-se esta semana com 
a prefeita Anna Virgínia, 

seguindo os protocolos de 
segurança para a preven-
ção da covid-19, para de-
bater os termos para dar 
continuidade ao projeto 
tecnológico e educacional.

Além da reitora e da 
prefeita, participaram do 
encontro o professor Fer-
nando Bertoni, que é um 
dos responsáveis pela via-
bilização da cooperação, o 

engenheiro Adriano Mag-
no, da Pró-Reitoria de In-
fraestrutura (PROINFRA) 
da UEPB, e alguns secre-
tários municipais. Após a 
reunião, realizada no Ga-
binete da prefeita, todos 
se dirigiram até a comuni-
dade rural Unha de Gato, 
Zona Oeste do município, 
onde será construído o 
equipamento.

O Observatório As-
tronômico da UEPB faz 
parte de uma parceria 
que a Instituição vem de-
senvolvendo com o Ob-
servatório Astronômico 
de Xangai, na China. Se-
gundo o professor Fer-
nando Bertoni, durante 
o encontro foram acerta-
dos alguns detalhes para 
a viabilização da obra, e 

consequentemente, a ins-
talação dos equipamen-
tos. O próximo passo do 
projeto será levar energia 
elétrica para o local. Os 
equipamentos e custos da 
obra, serão financiados 
pela instituição chinesa.

Um dos telescópios já 
chegou e está sob a guarda 
da Prefeitura de Juazeiri-
nho. A perspectiva é que 

outro telescópio, mais mo-
derno, chegue ainda este 
ano para viabilizar o início 
das pesquisas. Parceira do 
projeto, a UEPB vai for-
necer a Internet para as 
atividades remotas, além 
de ficar responsável pela 
vigilância do local e por 
construir as bases do edi-
fício para a instalação dos 
equipamentos.

UEPB projeta observatório em Juazeirinho

Em setembro de 2019, a 
Defensoria tentou retomar o 
atendimento presencial. O Nú-
cleo de Campina Grande e a 
Sala de Atendimento do Fórum 
de Mangabeira (transferida na 
ocasião para a Sede Adminis-

trativa da DPE-PB) chegaram a 
reabrir, mas com o aparecimen-
to de casos entre defensores e 
estagiários e aumento da con-
taminação em todo o estado, o 
atendimento presencial voltou 
a ser suspenso.  

Atendimento 
Para ser atendido pela De-

fensoria Pública o cidadão pode 
utilizar o Chat Online e o aplica-
tivo de mensagemns WhatsA-
pp. Os contatos estão disponí-
veis no site: defensoria.pb.def.br .   

Para acessar o chat, basta en-
trar no site da Defensoria Pú-
blica, localizar o balão verde no 
canto direito inferior da tela, 
selecionar a cidade para a qual 
deseja atendimento e aguardar 
o contato de um atendente. 

Levantamento apontou que, neste período, houve menos ações individuais, enquanto as ações coletivas quase triplicaram em relação ao ano de 2019

Foto: Assessoria/DPE
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João Azevêdo é um dos que assina o pedido ao Ministério; PB pode chegar a nível crítico se demanda por internações continuar alta

Em carta conjunta com 
os demais governadores 
do país, através do Fórum 
Nacional de Governadores, 
João Azevêdo solicitou agi-
lidade do Governo Federal 
em adquirir e repor os cha-
mados “Kit intubação”, uma 
série de fármacos e equi-
pamentos para intubar os 
pacientes que evoluem para 
estados graves da covid-19. 
Sem o conjunto, o processo 
poderá ser realizado de for-
ma sem anestesia, dificul-
tando para os profissionais 

de saúde e, inclusive, para 
a manutenção da vida dos 
pacientes.

A carta enviada ao Mi-
nistério da Saúde ainda na 
quinta-feira, alerta para o 
baixo estoque de medica-
mentos do kit para os pa-
cientes que estão em Uni-
dades de Terapia Intensiva 
(UTI) e precisam de respira-
dores artificiais. O pedido é 
para que o Governo Federal 
compre, de maneira emer-
gencial, bloqueadores neu-
romusculares, anestésicos 
e sedativos no período míni-
mo de 60 dias e, consequen-
temente, a distribuição para 

todos os estados.
De acordo com a asses-

soria de comunicação da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), a Paraíba tem uma si-
tuação, de momento, contro-
lada, porém evoluindo para 
crítico já que a procura por 
novas hospitalizações vem 
crescendo de maneira drásti-
ca. O Governo do Estado tem 
processos em aberto para 
aquisição, mas enfrenta difi-
culdades com fornecedores 
que não têm disponibilidade 
para atender a demanda de 
escassez nacional.

Nas últimas semanas, 
com o aumento do núme-

ro de novas internações e 
a rápida evolução crítica 
dos casos de covid-19, os 
estados começaram a noti-
ficar a falta dos produtos. O 
documento consta que 11 
medicamentos do kit estão 
em falta ou com estoque 
para apenas 20 dias em 10 
estados. A situação é ainda 
pior com os bloqueadores 
neuromusculares, onde 18 
estados registram a baixa no 
estoque, com duração para 
apenas 20 dias.

A carta relata ainda que 
a preocupação foi notifica-
da em diversas vezes pelo 
Conselho Nacional de Se-

cretários de Saúde (Conass), 
responsável pelo monitora-
mento, ao gabinete de crise 
do Ministério da Saúde, so-
bre irregularidades no abas-
tecimento do SUS com me-
dicamentos bloqueadores 
neuromusculares, anesté-
sicos e sedativos, utilizados 
na indução e manutenção de 
tratamento, por meio de In-
tubação Orotraqueal (IOT), 
em pacientes com covid-19.

Relatos sobre atrasos e 
parcelamentos dos quantita-
tivos a serem entregues por 
força de contratos já firma-
dos pelas secretarias esta-
duais de saúde, bem como a 

dificuldade de oferta desses 
medicamentos para aqui-
sição direta pelos hospitais 
dos planos estaduais de con-
tingência também foram re-
latados. O problema de aces-
so aos produtos, enfrentado 
pela Paraíba, por exemplo, 
é constante em todo o país. 

Em nota, o Ministério 
da Saúde informou que 24 
estados e o Distrito Federal 
enviaram informações sobre 
o consumo dos componen-
tes do kit para a pasta. De-
clarando que foi solicitada 
a compra de mais de 665 
mil medicamentos para o 
período de 15 dias.
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Governadores pedem agilidade 
na compra dos “kits intubação”

Estado tem semana com mais de 
270 óbitos e 6 mil casos de covid-19 

Secretário executivo de saúde 
ressalta legado da pandemia

Novos 1.269 casos de co-
vid-19 e 44 falecimentos fo-
ram confirmados ontem pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES). Em uma semana, desde o 
último domingo, foram 271 óbi-
tos confirmados e 6.951 novos 
casos. Mesmo sem contar com 
os números consolidados des-
te sábado, o número é inferior 
aos novos casos confirmados 
na semana anterior, de 7 a 14 de 
março, somando 9.008 casos e 
240 falecimentos, total inferior.

Com os casos diários, o es-
tado chegou a 244.264 casos 
confirmados da doença, sendo  
5.167 mortes e  174.769 pacien-
tes considerados recuperados 
da doença. 

Entre os novos casos con-
firmados, 112 (8,82%) são casos 
de pacientes hospitalizados e 
1.157 (91,18%) são leves. De 
acordo com o Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar, 74 pacien-
tes foram internados nas últimas 
24 horas, entre a quinta-feira e a 
sexta-feira. O estado tem, neste 
momento, 806 pessoas interna-
das nos hospitais de referência 
para covid-19.

Com alta em hospitaliza-
ções, a ocupação dos leitos de 
UTI (adulto, pediátrico e obs-
tétrico) em todo o estado é de 
86%, nas enfermarias o número 
é de 74%. A Região Metropolita-
na de João Pessoa tem uma taxa 
de ocupação que chega a 93% na 
UTI e 67% em enfermarias. Em 

Campina Grande estão ocupa-
dos 89% dos leitos de UTI adulto 
e 69% dos leitos de enfermaria. 
No Sertão estão ocupados 89% 
dos leitos de UTI e 77% nas en-
fermarias para adultos. 

No sistema de informação 
(SI-PNI) que acompanha a cam-
panha de vacinação contra a co-
vid-19, a Paraíba tem a aplicação 
de 307.980 doses registradas. 
Destas 238.519 pessoas foram 
vacinadas com a primeira dose 
e 69.461 com a segunda dose 
da vacina. Um total de 388.398 
doses já foram distribuídas. A 
SES informa ainda a realização 
de 708.487 testes para diagnós-
tico da doença, confirmando 
casos em 223 cidades e óbitos 
em 209.

Dos 44 novos óbitos, 36 
ocorreram nas últimas 24 ho-
ras. Foram acometidos 25 ho-
mens e 19 mulheres, com faixa 
etária de 27 a 95 anos. Sete não 
possuíam comorbidades e os 
demais apresentaram, como pa-
tologias pré-existentes, diabetes 
e hipertensão com maior fre-
quência. Os falecimentos aconte-
ceram entre os dias 25 de janeiro 
e 19 de março de 2021, sendo 08 
deles em hospitais privados, um 
em residência e os demais em 
hospitais públicos.

Vinte dos 44 falecimentos 
aconteceram em residentes de 
João Pessoa, as demais vítimas 
residiam em Campina Grande 
e Santa Rita (3 cada), Esperan-
ça (2), Areia, Bayeux, Boa Vista, 
Brejo do Cruz, Cabedelo, Ca-
choeira dos Índios, Guarabira, 

Monteiro, Patos, Prata, Santa 
Luzia, São Bento, São José de 
Piranhas, São José do Brejo do 
Cruz, Serra da Raiz e Taperoá 
(uma morte cada). 

Cinco municípios concen-
tram 599 novos casos, o que 
corresponde a 47,20% dos re-
gistros, são eles: João Pessoa 
com 383 novos casos; Campi-
na Grande teve 79 novos casos; 
Cabedelo confirmou 56 novos 
casos; Conde teve um acréscimo 
de 44 casos; e Bayeux fecha a 
lista com 37 novos casos.

A Paraíba tem 41 cidades 
com casos acumulados acima 
de mil. São elas: João Pessoa 
(65.850), Campina Grande 
(22.407), Patos (9.571), Guara-
bira (6.222), Cabedelo (6.051), 
Santa Rita (6.024), Cajazeiras 
(5.514), Sousa (5.477), Bayeux 
(4.752), São Bento (4.492), 
Mamanguape (3.448), Pombal 
(2.720), Catolé do Rocha (2.462), 
Queimadas (2.316), Monteiro 
(2.308), Alagoa Grande (2.153), 
Ingá (2.003), Solânea (2.005), 
Esperança (1.980), Itabaiana 
(1.928), Rio Tinto (1.870), Sapé 
(1.852), Sumé (1.680), Conde 
(1.667), Pedras de Fogo (1.609), 
Itaporanga (1.565), Lagoa Seca 
(1.529), São José de Piranhas 
(1.520), Mari (1.513), Belém 
(1.434), Caaporã (1.347), Ita-
pororoca (1.289), Alagoinha 
(1.289), Princesa Isabel (1.234), 
Brejo do Cruz (1.204), Cuité 
(1.185), Boqueirão (1.080),  
Baía da Traição (1.062), Santa 
Luzia (1.062), Pitimbu (1.050) 
e Alhandra (1.022).

Há exatamente um ano, 
em uma quinta-feira, a Pa-
raíba confirmava o primeiro 
caso de covid-19 no estado. 
Desde então, o sistema pú-
blico de saúde, através de 
esforços estaduais e coleti-
vos, vem se reforçando para 
garantir vida aos paraiba-
nos infectados que desen-
volvem o estado mais grave 
da doença. De acordo com 
Daniel Beltrammi, secretá-
rio executivo da Secretaria 
de estado da Saúde (SES), 
além do triste legado com 
as vidas perdidas, o Estado 
tem também frutos que po-
derão ser usufruídos pela 
população para além do pe-
ríodo pandêmico.

“Um ano de caminha-
da da covid-19 na Paraíba, 
muito aprendizado e avan-
ços do sistema de saúde 
até aqui. Aprendizado para 
entender problemas que 
o vírus pode nos trazer e 
isso refletido na organiza-
ção para a proteção à vida 
dentro do sistema de saúde 
paraibano”, declarou Daniel 
Beltrammi.

Foram mais de mil 
leitos ativos em todo o 
estado, hospital de cam-
panha utilizado para per-
mitir a abertura de dois 
novos hospitais na Pa-
raíba, um segundo Hos-
pital da Maternidade Frei 

Damião, em João Pessoa, 
e o Hospital de Clínicas, 
em Campina Grande, que, 
neste momento, atendem 
exclusivamente a casos de 
covid-19, mas que servi-
rão ao estado da Paraíba 
para o atendimento de ou-
tras patologias e serviços 
quando, enfim, a pandemia 
da covid-19 for superada, 
tornando-os em um legado 
para o estado, de acordo 
com o secretário.

“Importantes para a 
pandemia e para depois 
dela porque são hospitais 
que ficam para servir a toda 
a Paraíba. A rede cresceu 
e recebeu o apoio de mais 
de 4 mil profissionais da 
saúde para colaborar com 
os cuidados necessários 
em momentos tão difíceis”, 
continuou o secretário.

Daniel Beltrammi res-
saltou ainda que os esfor-
ços do Governo do Esta-
do também passaram por 
cuidados específicos para 
cada paraibano através da 
aquisição e distribuição de 
máscaras e equipamentos 
de proteção individual, 

estratégias para a segu-
rança alimentar através 
da distribuição de cestas 
básicas para os alunos da 
rede estadual de ensino e 
os auxílios mensais para a 
aquisição de alimentos com 
vale alimentação. Isenções 
de taxas e tarifas para pe-
quenas e médias empresas 
também foram iniciativas 
do estado lembradas pelo 
secretário.

“Voltamos a um cená-
rio em que somos nova-
mente desafiados porque 
parte importante de nós 
abandonou as medidas de 
proteção, para de usar más-
caras e passa a se aglome-
rar, então desde outubro de 
2020 até aqui, vamos tendo 
um importante crescimen-
to no número de casos, in-
ternações hospitalares e 
óbitos. Temos mais de mil 
casos diários, mais de 30 
mortes por dia, e até 80 in-
ternações em um só dia. 
Isso mostra como o siste-
ma está em um momento 
de sobrecarga. Mas nada é 
mais importante para que 
tenhamos dias melhores do 
que a sua decisão de firme 
compromisso com a vida 
para que ao usar máscaras 
e respeitando o distancia-
mento, nós tenhamos chan-
ce de, de fato, diminuir a 
circulação do vírus, junto 
das medidas que temos to-
mado em toda a Paraíba”, 
finalizou o secretário.

O Brasi l  registrou 
2.730 novas mortes pela 
covid-19 ontem. A média 
semanal de vítimas, que 
elimina distorções entre 
dias úteis e fim de sema-
na, bateu recorde pelo 21º 
dia consecutivo e ficou em 
2.178. Pela primeira vez o 
país passou a marca de 15 
mil mortes em uma sema-
na: nos últimos sete dias, a 
soma de óbitos por corona-
vírus chegou a 15.249.

Com transmissão des-
controlada do vírus, o país 
tem visto o colapso de vá-

rias redes hospitalares, 
com morte de pacientes 
na fila por leito e falta de 
remédios para intubação. 
Governadores e prefeitos 
têm recorrido a restrições 
ao comércio e até ao lock-
down para frear o vírus. Já 
o presidente Jair Bolsonaro 
continua como forte crítico 
das medidas de isolamento 
social, recomendadas por 
especialistas, e afirma te-
mer efeitos negativos na 
economia.

O número de mortes 
vem batendo recorde no 
Brasil e o número de casos 
também vem aumentando. 
Ontem, o número de no-

vas infecções notificadas 
foi de 89.409. No total, o 
Brasil tem 290.525 mor-
tos e 11.877.009 casos da 
doença, a segunda nação 
com mais registros, atrás 
apenas dos Estados Uni-
dos. Os dados diários do 
Brasil são do consórcio de 
veículos de imprensa for-
mado por Estadão, G1, O 
Globo, Extra, Folha e UOL 
em parceria com 27 secre-
tarias estaduais de Saúde, 
em balanço divulgado às 
20h. Segundo os números 
do governo, 10.339.432 
pessoas estão recuperadas.

O estado de São Pau-
lo registrou ontem mais 

uma vez um número alto 
de mortes por coronavírus, 
com 620. Outros seis estados 
também superaram a barrei-
ra de 100 óbitos no dia: Rio 
Grande do Sul (390), Paraná 
(268), Minas Gerais (237), 
Bahia (143), Rio de Janeiro 
(135) e Santa Catarina (134).

O balanço de óbitos e 
casos é resultado da par-
ceria entre os seis meios 
de comunicação que pas-
saram a trabalhar, desde 
o dia 8 de junho, de forma 
colaborativa para reunir as 
informações necessárias 
nos 26 estados e no Distrito 
Federal. A iniciativa inédita 
é uma resposta à decisão 

do governo Bolsonaro de 
restringir o acesso a dados 
sobre a pandemia, mas foi 
mantida após os registros 
governamentais continua-
rem a ser divulgados.

Ontem, o Ministério da 
Saúde informou que foram 
registrados 86.982 novos 
casos e mais 2.724 mortes 
pela covid-19 nas últimas 
24 horas. No total, segundo 
a pasta, são 11.780.820 pes-
soas infectadas e 287.499 
óbitos. Os números são di-
ferentes do compilado pelo 
consórcio de veículos de im-
prensa principalmente por 
causa do horário de coleta 
dos dados.

País tem 2.730 mortes pela doença em 24h
Paulo Favero
Agência Estado

Morreu ontem, em João 
Pessoa, o escritor e profes-
sor aposentado do curso 
de Comunicação Social da 
UFPB, Wellington Pereira, 
em decorrência da covid-19. 
No início da semana, ele in-
formou que perdeu um ir-
mão para a doença.

Na terça-feira, o profes-
sor chegou a escrever, em 
uma rede social, que vinha 
tomando todos os cuidados 
sanitários, uma vez que era 
portador de uma neuropatia 
diabética, responsável por 
sua aposentadoria em 2017.

Professor 
da UFPB 
morre por 
covid-19

Temos mais de mil 
casos diários, mais de 30 

mortes por dia, 
e até 80 internações 
em um só dia. 



Paraíba
Parque Jacaré
Projeto orçado em R$ 3 milhões prevê a reforma 
de toda a estrutura do Parque Jacaré. As obras 
devem começar no segundo semestre. Página 8
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Imunização acontece no IFPB e em sistema drive-thru no Mangabeira Shopping e no Santuário Mãe Rainha, no Aeroclube 

João Pessoa vacina idosos com 
68 e 69 anos no fim de semana
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O prefeito Cícero Luce-
na anunciou o início da vaci-
nação contra a covid-19 de 
idosos com 69 anos hoje e 
68 anos amanhã. “Estamos 
trabalhando para avançar na 
cobertura vacinal da popu-
lação de João Pessoa, com o 
objetivo de proteger o maior 
contingente possível contra 
esse vírus que tem ceifado 
muitas vidas. O foco de toda 
a equipe envolvida nesse 
trabalho é a preservação de 
vidas e contamos com a aju-
da de todos para alçarmos 
a meta de imunização”, ex-
plicou.

O atendimento nesses 
dois dias será realizado em 
três postos de vacinação para 
a primeira dose: ginásio do 
IFPB (Jaguaribe); e também 
no modelo drive thru no 
Mangabeira Shopping e no 
estacionamento do Santuário 
Mãe Rainha (Aeroclube). A 
segunda dose da vacina para 
idosos e trabalhadores de 
saúde continua no Espaço 
Cultural, para pedestres e no 
modelo drive thru. O horário 
de funcionamento dos quatro 
locais será de 9h às 15h.

“Vamos dar continuida-
de ao plano de imunização 
neste final de semana, am-
pliando para as pessoas com 
68 anos ou mais, para que a 
vacina chegue o mais rápido 
possível para a maior parte 
da população de João Pessoa. 
Por isso, é muito importante 
que as pessoas dessa faixa 
etária se dirijam aos postos 
com a documentação neces-
sária para serem vacinadas”, 
explicou Alline Grisi, diretora 
de Vigilância em Saúde de 
João Pessoa.

Documentação 
Todas as pessoas terão 

de apresentar um documen-
to com foto e o comprovante 
de residência em João Pes-
soa. Os que vão tomar a se-
gunda dose também devem 
apresentar o cartão de vacina 
covid com a primeira dose. 
Já os trabalhadores de saúde 
devem portar declaração do 
local de trabalho, contrache-
que ou carteira do conselho 
profissional e a cópia do 
cartão de vacina covid com 
a primeira dose.

Frei Damião atenderá a partir de quarta-feira
O governador João Aze-

vêdo realizou, ontem, uma 
visita técnica ao Hospital Frei 
Damião, no bairro Cruz das 
Armas, em João Pessoa, onde 
estão sendo finalizadas as 
obras de adaptação para aber-
tura de 13 leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) e 40 
leitos de enfermaria com capa-
cidade para a realização de te-
rapia respiratória destinados a 
pacientes diagnosticados com 
a covid-19. O atendimento de-
verá ser iniciado até a próxima 
quarta-feira. 

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual ressaltou o 
esforço da gestão para garan-
tir o atendimento hospitalar 
aos paraibanos. “Estamos na 
reta final das adaptações que 
precisaram ser feitas na uni-
dade I do Frei Damião para 
que a partir de quarta-feira 
ele esteja disponível à socie-
dade paraibana. Esses leitos 
são extremamente importan-
tes neste momento em que a 
demanda está muito grande. 
Nós estamos viabilizando vá-
rios espaços para abertura de 
novos leitos em vários locais 
do estado. Essa é uma luta 
para vencer essa guerra, mas 
precisamos da colaboração da 
população, ficando em casa, 
usando máscaras e fazendo a 
higiene das mãos. É um apelo 
que fazemos constantemente 
porque sabemos que essa ca-
pacidade de abertura de leitos 
tem um limite”, sustentou. 

O secretário executivo de 
gestão da Rede de Unidades 
de Saúde do Estado, Daniel 
Beltrammi, destacou a impor-
tância de priorizar a abertura 
de leitos em estruturas ade-
quadas para atender pacientes 

que precisam de UTIs. “Em 
meio a uma crise sanitária, 
especialmente nesse momen-
to em que os pacientes estão 
adoecendo de maneira mais 
grave, os leitos de UTI são 
decisivos. É impossível mon-
tar um leito de UTI, com tudo 
que ele precisa, de maneira 
adequada em um hospital de 
campanha, que é uma estru-
tura provisória, especialmen-
te, nesse cenário em que os 
pacientes graves precisam de 
outros médicos especialistas, 
cirurgiões, especialistas em 
funções dos rins e muito mais 
exames em equipamentos que 
são grandes e que não dão 
para transportar para perto do 
paciente, como a tomografia 
computadorizada”, frisou. Ele 
acrescentou que “então, a 
possibilidade de o estado ter 

um edifício hospitalar pronto, 
estruturado e com capacidade 
de montar um leito de UTI com 
segurança é decisivo para que 
a gente possa cuidar de fato 
das pessoas”. 

Ele também detalhou o 
plano de abertura de novos 
leitos no estado nos próximos 
dias. “Nós estamos numa se-
quência de abertura. O Hospi-
tal de Trauma de João Pessoa 
terá mais 21 leitos com suporte 
respiratório, vamos fortalecer 
o Clementino Fraga com mais 
leitos de enfermaria e de UTI. 
Em Patos, fizemos expansão de 
26 para 32 leitos de UTI e de 
20 leitos de enfermaria para 
32”. O secretário frisou ainda 
que “em Cajazeiras, serão 
mais 10 leitos de UTI, cinco 
leitos de enfermaria e cinco 
de unidades de decisão clínica 

sendo ativados em 48 horas 
e ainda teremos uma fase de 
expansão em Piancó e Pombal, 
mas é importante lembrar que 
existe limite e hoje são muito 
mais na ordem de pessoal. Os 
profissionais estão há treze 
meses lutando para proteger 
a vida das pessoas e nós pre-
cisamos fazer a nossa parte”.

Daniel Beltrammi também 
reforçou o apelo para que a 
população cumpra as reco-
mendações das autoridades 
sanitárias para evitar uma 
maior propagação do vírus. 
“O leito protege vidas, não 
vira o jogo contra a pandemia. 
O que vira o jogo é máscara, 
é conviver com quem mora 
com você em casa, fazer o 
distanciamento social e higie-
nizar corretamente as mãos”, 
finalizou.

Governador João Azavêdo inspecionou ontem as obras para implantação de 13 leitos de UTIs e 40 de enfermaria para pacientes com covid

Fotos: Francisco França/Secom-PB

Sábado e domingo

Uiraúna decreta toque de recolher

A prefeitura de Uiraúna, 
no Alto Sertão paraibano, pu-
blicou o Decreto 028/2021 
que dispões sobre a adoção 
de medidas temporárias para 
conter a propagação do novo 
coronavírus, através da redu-
ção na circulação das pessoas, e 
determina o toque de recolher 
na cidade durante todo este fim 
de semana, de 5h da manhã de 
hoje até 5h da segunda-feira 
(22). Segundo a 22ª avaliação 
do Plano Novo Normal Paraí-
ba, da Secretaria Estadual de 
Saúde, a cidade encontra-se na 
bandeira laranja.

Nesse período, apenas 
serviços essenciais de saúde 
(como farmácias, clínicas, la-
boratórios e consultórios odon-
tológicos), postos de combustí-
veis, cemitérios, de segurança, 

empresas de fornecimento de 
saneamento, energia elétrica 
e de telecomunicações pode-
rão continuar funcionando. 
Também poderão abrir esta-
belecimentos funerários, os 
serviços de assistência social 
e atendimentos às pessoas em 
vulnerabilidade social e órgãos 
de imprensa e meios de comu-
nicação.

A prefeita Leninha Romão 
(Progressistas), explicou que a 
decisão foi necessária para pre-
servar a vida dos moradores de 
Uiraúna, já que a cidade depen-
de do tratamento contra a co-
vid-19 que está sendo realizado 
em outra cidade. “Gente, estive 
em João Pessoa e o meu senti-
mento é de preocupação, pois 
os atendimentos precisam ser 
encaminhados para a UPA ou 
Regional de Cajazeiras, porém, 
os dois estão lotados e a arma 
que eu tenho para combater a 

covid-19 é esse decreto. Quero 
pedir para evitarmos aglome-
rações, que me entendam. Va-
mos fechar as portas sábado e 
domingo, vamos nos silenciar e 
clamar a Deus. Peço a vocês que 
me ajudem, não fiquem dentro 
dos bares, não vamos transfor-
mar as casas em bares. Fica o 
meu apelo aos comerciantes 
que fiquem de portas fechadas 
e atendam delivery e as pessoas 
não vão para as portas dos co-
mércios aglomerarem”, disse a 
gestora em vídeo publicado nas 
suas redes sociais e da prefei-
tura municipal. 

De acordo com o decre-
to, as atividades comerciais do 
setor alimentício, como res-
taurantes, bares, lanchonetes, 
pizzarias, sorveterias, distri-
buidoras de água mineral e gás 
de cozinha deverão funcionar 
apenas com entrega em do-
micílio. O documento também 

proíbe o funcionamento, até 
mesmo por delivery de mer-
cados, supermercados, fruta-
rias, mercantis, frigoríficos, 
verdurarias, lava-jatos, lojas 
de roupas e calçados, mate-
riais de construção, lotéricas  
e correspondentes bancários, 
papelarias, óticas, concessio-
nárias de veículos, oficinas 
mecânicas, salões de beleza, 
clubes de lazer, escritórios de 
contabilidade e advocacia, ser-
viços de assistências técnicas 
e casas de jogos. 

No último boletim epi-
demiológico da cidade, do 
dia 18 de março, Uiraúna está 
com 450 casos confirmados 
de covid-19, 29 pessoas com 
suspeitas da doença, 14 pa-
cientes sendo monitorados, 
11 em isolamento domiciliar, 
três internados e 20 óbitos re-
gistrados. Já número de casos 
descartados são 1.780 e 416 

estão recuperados. 
A decisão da prefeita, 

porém, não vem agradando 
os moradores do município. 
“Aqui, não se sabe nem ao certo 
quantas pessoas estão infec-
tadas, a prefeitura não está 
mais realizando testes. Acho 
que esse toque de recolher não 
vai resolver nada, vai é juntar 
mais ainda as pessoas que 
vão se aglomerar para beber 
dentro de suas casas. Essa é 
uma medida muito arbitrária 
da prefeitura. Infelizmente, as 
pessoas vão continuar se con-
taminando”, lamenta a mora-
dora de Uiraúna, a professora 
Maria dos Santos, professora, 
de 59 anos.

A feira livre da cidade que 
ocorreria hoje, como acontece 
semanalmente aos sábados, 
foi realizada ontem, para o 
cumprimento do decreto mu-
nicipal.

Iracema Almeida  
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

SERVIÇO 

1a dose
n Mangabeira Shopping: 
Rua Hilton Souto Maior, 
Mangabeira (drive/pe-
destre)
n IFPB: Avenida Primeiro 
de Maio, Jaguaribe (pe-
destre) 
n Santuário Mãe Rainha: 
Rua Francisco Leocádio 
Ribeiro Coutinho, s/n 
– Aeroclube (drive/pe-
destre) 
 
2a dose  
n Espaço Cultural (drive/
pedestre).

Vacinação hoje
 
n João Pessoa: 69 anos 
n Campina Grande: 70 
a 74 anos (através de 
agendamento)
n Bayeux: 69 anos
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Pesquisadores realizaram testes de certificação e comprovaram a eficácia de 99,9% em todos os modelos de filtragem criados

Filtros de ar criados na UFPB 
inativam vírus da covid-19

Professores do Centro de 
Energias Alternativas e Reno-
váveis (CEAR) da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB) 
concluíram a criação de qua-
tro protótipos de filtros que 
inativam o vírus da covid-19. 
Após passarem por testes de 
certificação, foi comprovada a 
eficácia de 99,9% em todos os 
modelos de filtragem criados.

Eficazes inclusive contra 
as novas variantes do Sars-
Cov-2, os filtros podem ser 
utilizados não só em ambien-
tes profissionais – em purifi-
cadores de ar em ambiente 
hospitalar ou em centrais de 
ar-condicionado – mas tam-
bém para uso doméstico, 
como filtro de condiciona-
dores de ar, bem como para 
a produção de máscaras de 
proteção facial.

A presidente da Agência 
UFPB de Inovação Tecnoló-
gica (Inova), Kelly Gomes, 
informou que a Inova está 
realizando o depósito de 
patente do invento por meio 
do Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (Inpi) e 
do Tratado de Cooperação de 
Patentes (PCT), que regula 
patentes internacionais. No 
entanto, a tecnologia já está 
disponível para transferência 
para empresas interessadas 
em comercializá-la.

Ainda segundo Kelly, que 
é também a coordenadora do 
projeto desenvolvido na Uni-
versidade, a ideia é que os fil-
tros sejam disponibilizados 
para a sociedade em preços 
mais acessíveis do que aque-
les praticados no mercado, já 
que a produção não tem custo 
elevado. “Já estamos tratando 
com duas empresas da Paraí-
ba para colocarmos a tecnolo-
gia à disposição da sociedade. 
Dependendo das negociações, 
dentro de um mês as másca-
ras já podem ser disponibili-
zadas no mercado”, informou. 

A tecnologia desenvolvida na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) já está disponível para transferência para empresas interessadas em comercializá-la

Foto: Divulgação/UFPB

Utilização em ambientes hospitalares e domésticos
Professora do Departamento de 

Engenharia de Energias Renováveis, 
Kelly Gomes explicou que os filtros 
foram analisados no Laboratório 
de Virologia do Instituto de Biologia 
da Universidade de Campinas (Uni-
camp), credenciado para realizar 
esse tipo de teste, para comprovar 
a eficácia dos materiais que foram 
expostos em ambiente altamente 
contaminado pelo coronavírus.  

Segundo Kelly, por uma questão 
de biossegurança, a análise não 
utilizou especificamente o vírus da 
covid-19, mas um da mesma família 
do coronavírus, com capacidade de 
validar o teste. Expostos ao vírus 
durante duas horas, um tempo 
muito superior a um ensaio que 
testa a segurança de uma máscara 
de proteção do tipo N95 (realizado 
em menos de um minuto), dois dos 

quatro filtros apresentaram 99,9% 
de eficácia e para os outros dois o 
resultado foi de 99,99% de seguran-
ça na inativação do vírus.

Ainda segundo a coordenadora 
do projeto, em princípio, o estudo 
para criação de filtros anticovid-19 
tinha foco no ambiente hospitalar, 
em atendimento a uma demanda de 
profissionais de Odontologia, mas 
os pesquisadores envolvidos verifi-
caram que era possível estender a 
aplicação dos produtos criados para 
o combate ao vírus da covid-19 em 
ambiente doméstico, por exemplo.

O projeto de criação dos pro-
tótipos, desenvolvido desde o ano 
passado por uma equipe multidis-
ciplinar formada por professores da 
UFPB, contou com o financiamento 
da Fundação de Apoio à Pesquisa 
do Estado da Paraíba (FAPESQ), com 

uma verba no valor de aproximada-
mente R$ 146 mil.  

Participaram do projeto os pro-
fessores Flávia de Medeiros Aquino 
e Euler Cássio Tavares de Macêdo 
(Centro de Energias Alternativas e 
Renováveis - CEAR), Ricardo Dias 
de Castro (Centro de Ciências da 
Saúde - CCS), Alexandre Rezende 
Vieira (Universidade de Pittsburgh e 
Prof. visitante do Departamento de 
Clínica e Odontologia Social/CCS), 
Rosa Helena Wanderley Lacerda e 
Vitor Marques Filgueiras (Hospital 
Universitário Lauro Wanderley), 
além de alunos dos programas 
de pós-graduação em Energias 
Renováveis (PPGER), Engenharia 
Mecânica (PPGEM) e Odontologia 
(PPGO), e de graduação da En-
genharia Mecânica, do Centro de 
Tecnologia (CT).

As máscaras produzidas com 
a nova tecnologia devem ser 
disponibilizadas também para 
a comunidade acadêmica da 
Universidade e para o Hospi-
tal Universitário Lauro Wa-
nderley (HULW), de acordo 
com a pesquisadora. Em um 
momento posterior, ocorre-
rá o desenvolvimento da tec-
nologia em nível industrial, 
para aplicação em materiais 
filtrantes de equipamentos 
já existentes no mercado, 
como purificadores de ar 
em hospitais.

 A ideia é que os filtros 
sejam disponibilizados para 
a sociedade em preços mais 

acessíveis do que os praticados 
no mercado, já que a produção 

não tem custo elevado

Tratamento preventivo

Leão do Parque Arruda Câmara 
passa por uma bateria de exames

O leão Simba, acolhido pe-
las equipes do Parque Arruda 
Câmara (Bica), passou por uma 
série de exames para avaliação 
das condições de saúde e trata-
mento de algumas lesões que 
surgiram no corpo. O animal 
foi examinado por uma equipe 
multidisciplinar que realizou 
coleta de sangue e urina, ul-
trassom, exames de citologia, 
histopatologia e tratamento 
das lesões.

Segundo a médica veteri-
nária Roberta Nascimento, res-
ponsável pelos procedimentos, 
o resultado dos exames foi sa-
tisfatório, sendo descartada a 
possibilidade de acometimento 
de câncer. “Como havia sinais de 
infecção, foi providenciado tra-
tamento preventivo, que já está 
tendo uma boa resposta com a 
recuperação do animal, enquan-
to é aguardado o resultado final 
de todos os exames”, afirmou.

Durante o procedimento, 
Simba foi cuidado por uma 
equipe multidisciplinar for-
mada pelos técnicos da Bica, 

Dentro da política de 
melhoria constante dos ser-
viços oferecidos à população 
de João Pessoa, a Prefeitura 
inicia a partir da próxima se-
gunda-feira (22), a operação 
de uma nova rota de ônibus, 
que vai beneficiar usuários 
de 11 bairros, e especialmen-
te os moradores do Colinas 
do Sul, com o trajeto direto 
para a Avenida Epitácio Pes-
soa com a linha 523 (Colinas 
Do Sul/Epitácio).

A linha, criada pela Su-
perintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana de João 
Pessoa (Semob-JP), dará 
acesso ao corredor Epitácio 
Pessoa, sem a necessidade 
de fazer a integração com 
outras linhas, facilitando o 
deslocamento das pessoas 
que moram no Colinas do 
Sul e bairros no seu entorno.

Percurso 
Os ônibus Colinas do 

Sul/Epitácio vão realizar 28 
viagens diárias, num total 
de 47 quilômetros de tra-
jeto, saindo do Colinas do 
Sul, passando pelo Gervásio 
Maia, Geisel, Água Fria, Cas-
telo Branco, Miramar, Tam-

bauzinho, Expedicionários, 
chegando à Avenida Epitácio 
Pessoa, Torre e Tambiá indo 
até o Parque da Lagoa, no 
Centro, de onde retorna ao 
bairro Colinas do Sul fazen-
do o percurso inverso.

O diretor de Planeja-
mento da Semob-JP, Eduar-
do Varandas, falou sobre a 
criação da nova linha 523. 
“Estamos suprindo a neces-
sidade dos passageiros do 
Colinas do Sul e bairros pró-
ximos, que não tinham uma 
linha direta passando pelo 
corredor Epitácio Pessoa e 
precisavam fazer integração 
com outras linhas, agora não 
será mais necessário este 
processo”, destacou.

Outras linhas 
Os moradores do bairro 

Colinas do Sul e adjacências 
também têm à disposição 
as linhas 116 – Colinas do 
Sul, 123 – Colinas do Sul/
Perimetral e 101 – Grotão/
Colinas do Sul, que soma-
das suas viagens e carros às 
viagens e veículos da nova 
linha 523 – Colinas do Sul/
Epitácio, totalizarão169 via-
gens por dia.

Nova linha de ônibus 
beneficiará 11 bairros

em parceria com o Espaço-Pet, 
Uni-diagnóstico, Zoológico 
Dois Irmãos (PE), entre outros, 
para que tudo fosse realizado 
com segurança, tanto para 
os profissionais, como tam-
bém para a saúde do animal. 
O diretor do Parque Arruda 
Câmara, Rodrigo Fagundes, 
destacou que “esse esforço 
multidisciplinar com certeza 
foi decisivo para o sucesso do 
procedimento. Simba teve o 
melhor tratamento possível e 
acompanhamento dos profis-
sionais da Bica”, disse.

Simba, que é vítima do 
tráfico de animais, foi apreen-
dido há 11 anos no Rio Grande 
do Norte e encaminhado ao 
zoológico de Ribeirão Preto, 
onde viveu até o ano passado. 
Após perder o irmão e ficar so-
zinho por um ano, Simba foi 
encaminhado à Bica para fazer 
companhia a leoa Leona, que 
também estava sozinha desde 
a morte dos pais. A Bica rece-
beu o felino e mantém todos 
os cuidados necessários para 
um animal já idoso, pois Sim-
ba, que tem idade entre 18 ou 

19 anos, tem dificuldades nas 
articulações. Na natureza um 
leão vive em média 15 anos.

Segundo o secretário de 
Meio Ambiente, Welison de 
Araújo Silveira, todos os cui-
dados estão sendo tomados 
para que Simba se recupere o 
mais rápido possível. “Simba, 
ao lado de Leona, pode des-
frutar de cuidados médicos 
veterinários e nutricionais e 
passar dias mais tranquilos, 
com todo cuidado dos pro-
fissionais do Parque Arruda 
Câmara”, observou.

Simba, ao lado de Leona, desfruta de cuidados médicos veterinários e nutricionais dos profissionais do Parque Arruda Câmara

Foto: Secom-JP
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Vítima era proibida de sair de casa e de manter contato com vizinhas por causa do ciúme do companheiro
Uma denúncia anônima 

através do Disque 190 le-
vou policiais civis da Coor-
denação das Delegacias de 
Atendimento à Mulher da 
Paraíba (Coordeam-PB) a 
resgatar uma mulher que 
era mantida em cárcere 
privado e sofria ameaças e 
agressões físicas. O compa-
nheiro dela, apontado como 
autor do crime foi preso. 

O resgate da mulher 
aconteceu na tarde dessa 
quinta-feira (18), no bairro 
de Mangabeira VII, em João 
Pessoa. Segundo os policiais 
eles receberam uma denún-
cia anônima pelo Disque 197, 
dando conta de que a mulher 
estava em cárcere privado e 
sofria violência psicológica 
por parte do próprio compa-
nheiro. 

De imediato, os agentes 
da Coordeam-PB saíram em 
diligências para localizar o 
endereço. Encontraram o 
imóvel e constataram a prá-
tica dos crimes. No local, mo-
radores da área disseram que 
desconfiaram porque a mu-
lher não saía mais de casa que 
estava constantemente fecha-

da. A vítima ainda tentou ne-
gar as agressões praticadas 
pelo companheiro, mais de-
pois detalhou para os poli-
ciais as agressões, ameaças e 
que era totalmente proibida 
de conversar, até mesmo com 
as vizinhas e impedida de sair 
de casa pelo companheiro. 

O homem foi conduzido 
para a Delegacia de Aten-
dimento à Mulher da Zona 
Sul de João Pessoa e autua-
do em flagrante delito, com 
base no Código Penal Brasi-
leiro e Lei 11.340/2006 (Lei 
Maria da Penha). O suspeito 
foi interrogado e transferi-
do para o sistema prisional 
para ser apresentado à Jus-
tiça e Ministério Público.

O Disque 197 é um ser-
viço que funciona durante 
todos os dias da semana e 
pode ser acionado de tele-
fones fixos e móveis. As de-
núncias são atendidas por 
policiais de forma anônima 
e sigilosa. O denunciante 
não tem nenhum dado pes-
soal registrado e não será 
chamado para prestar qual-
quer tipo de depoimento na 
delegacia.

Mulher mantida em cárcere 
privado é resgatada em JP

Prevenção

Ciop registra mais de 900 ocorrências 
desde implantação de decretos na PB

A fiscalização para o 
cumprimento do decreto 
governamental que impõe 
medidas restritivas para 
conter o avanço da co-
vid-19 será intensificada 
durante este fim de sema-
na. Segundo o coronel Jú-
lio César, coordenador do 
Centro Integrado de Ope-
rações Policiais (Ciop), 
mais de 900 ocorrências 
já foram registradas de 
descumprimento com 80 

prisões desde a implanta-
ção do decreto, em 24 de 
fevereiro até a madrugada 
dessa sexta-feira (19). 

O coronel Júlio Cesar 
informou que as denún-
cias devem ser feita pelos 
números 190 (PM), 193 
(Corpo de Bombeiros), o 
aplicativo SOS Cidadão e 
também pelo próprio Dis-
que Denúncia (197) da 
Polícia Civil. “O Ciop fun-
ciona ininterruptamen-

te, 24 horas por dia para 
atender a população em 
todas as regiões do estado 
e acionar os órgãos de se-
gurança”, enfatizou o coor-
denador.

Além da Polícia Militar, 
integram os órgãos res-
ponsáveis pela fiscalização 
para o cumprimento dos 
decretos do Governo do 
Estado e dos municípios 
são Procon, Agevisa, Vigi-
lância Sanitária e guardas 

municipais. “Vamos ficar 
em casa e evitar aglome-
rações e sair apenas em 
casos de necessidades”, 
orienta Júlio César.

O coronel lembra que 
o Ciop tem uma relação 
de locais onde ocorre o 
maior número de deso-
bediência com relação 
a realização de eventos 
clandestinos com aglo-
merações. “Os órgãos es-
tão atentos”, garante.

A Polícia Civil, através 
da Delegacia de Lagoa Seca, 
cumpriu nas primeiras horas 
dessa sexta-feira (19), man-
dado de prisão preventiva 
expedido em desfavor de um 
homem de 26 anos, acusado 
de roubos na zona rural da 
cidade do município.

Conforme as investi-
gações, o preso costumava 
agir em uma motocicleta, no 

sítio Alvinho, junto com um 
companheiro, que teria sido 
preso no ano passado pela 
Polícia Militar.

Em uma das suas ações, 
a dupla efetuou disparos 
contra uma mulher, que não 
foi atingida. Eles estava cau-
sando pânico aos moradores 
da região. O preso encontra-
se à disposição do Poder Ju-
diciário de Campina Grande.

Polícia Civil cumpre 
mandado de prisão

Foto: Evandro Pereira

Ciop monitora as ocorrências e estará com reforço para atender os chamados em todas as regiões do estado com envio de equipes da força-tarefa

Uma criança de cinco 
anos picada por uma co-
bra cascavel está interna-
da na UTI do Hospital de 
Emergência e Trauma, de 
Campina Grande. 

O caso aconteceu 
na tarde da quinta-feira 
(18), quando a criança, 
segundo familiares, brin-
cava no quintal da casa, 
na zona rural de Caturité, 
mas somente deu entrada 
na unidade hospitalar na 
manhã de ontem.

A criança, do sexo 
feminino, após ser pica-
da nada contou a família, 
mas durante a madruga-
da começou a apresentar 
vários sintomas, inclusive 
de febre. A equipe médica 
que atendeu o caso, disse 
que a criança chegou no 
hospital consciente, mas 
apresentava dificulda-
des para manter os olhos 
abertos e falar. Ela está 
sendo tratada com soro 
antiofídico e passa por 
procedimentos de hidra-
tação. Até a tarde desta 
sexta, a pressão arterial 
dela estava estável.

Criança é 
picada por 
cobra em 
CaturitéDois jovens de 19 e 

23 anos foram presos por 
policiais penais e milita-
res suspeitos de arremes-
sarem drogas para dentro 
do Presídio Padrão de Ca-
jazeiras usando um drone. 
Eles foram localizados no 
sítio Catolé, zona rural da-
quele município do Sertão 
do estado. Ambos foram 
conduzidos à Delegacia de 
Polícia Civil.

Segundo informa-
ções da direção da unida-
de prisional a dupla teria 

arremessado uma sacola 
contendo um aparelho ce-
lular, 100 gramas de cocaí-
na e 200 gramas de maco-
nha anexados a um drone, 
onde em uma ação rápida, 
os policiais conseguiram 
localizar e apreender o 
material ilícito.

Os policiais militares 
e penais iniciaram diligên-
cias e no início da manhã 
dessa sexta-feira (19), lo-
calizaram a dupla que foi 
presa, juntamente com o 
drone e celulares.

Jovens arremessam 
droga em presídio

Um drone foi usado para jogar a droga para dentro do presídio

Foto: Divulgação

PM age rápido e prende trio 
de ladrões em Itaporanga

Numa ação rápida poli-
ciais do 13º Batalhão da PM 
conseguiram prender três 
suspeitos de participaram 
do assalto a uma residência 
na cidade de Itaporanga, 
no Sertão da Paraíba. O trio 
invadiu a casa, manteve a 
família – um médico, sua es-
posa advogada e dois filhos 
do casal como reféns, além 
de agirem com violência.

O tenente-coronel Dou-
glas Ferreira, comandante 
da unidade militar, informou 
que os assaltantes presos 
têm 27,28 e 32 anos e com 
eles foram recuperados to-
dos os objetos roubados da 
casa do médico, como tam-
bém o automóvel do casal. 
“Estamos fazendo levanta-
mento sobre os anteceden-
tes do trio, pois existem sus-
peitas que eles já praticaram 
outros crimes na região do 
Vale do Piancó”, disse o ofi-
cial da PM.

O assalto à residência 
do médico aconteceu na 
noite dessa quinta-feira 
(18), no momento que a 
vítima estava abrindo a ga-
ragem da casa. Ele foi ren-
dido e obrigado a entrar e 
na sala estavam a esposa 

jetos o trio fugiu usando a 
caminhoneta Toro do casal. 
Antes da fuga, eles danifica-
ram o sistema de seguran-
ça.

Logo após ter conheci-
mento do assalto, guarni-
ções do 13º BPM iniciaram 
diligências e já na madruga-
da de ontem o grupo foi lo-
calizado e preso. Os objetos 
– joias, televisores e outros 
objetos, além de dinheiro e o 
carro foram recuperados. Os 
assaltantes foram levados 
para a Delegacia de Polícia 
de Itaporanga.

Todo material e o carro da vítima foram recuperados durante perseguição

(advogada) e os dois filhos. 
Todos foram trancados em 
um cômodo, enquanto os 
bandidos faziam o ‘rapa’. 
Após se apoderar dos ob-

Os três rapazes são 
conhecidos da polícia, 

que acredita no 
envolvimento deles em 
outros casos na região 

do Vale do Piancó

Foto: PMPB



Paraíba
Edição: Clóvis Roberto     Editoração: Joaquim Ideão8  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 20 de março de 2021

Orçadas em R$ 3 milhões, obras devem ter início no segundo semestre deste ano e ser concluídas em 2023

O Parque do Jacaré, no 
município de Cabedelo, que 
faz parte da Região Metro-
politana de João Pessoa, pas-
sará por mudanças. O novo 
projeto, apresentado à Pre-
feitura da cidade no dia 11 
de março, foi desenvolvido 
com o propósito de explo-
rar as belezas naturais do 
lugar, através de um espaço 
público de qualidade, ofere-
cendo conforto, segurança e 
que promova o bem-estar e 
a inclusão de seus usuários. 
Orçada em R$ 3 milhões, a 
proposta é de uma interven-
ção urbanística na área, in-
cluindo a instalação de gra-
dis e de bilheterias para ter 
acesso. A previsão é que as 
obras comecem no segundo 
semestre de 2021 e sejam 
concluídas em 24 meses. 

“A gente tem um re-
curso natural de atrativo 
para o turismo local que é 
o pôr do sol, um elemento 

característico da região. A 
proposta é trazer mais qua-
lidade, mais infraestrutura 
e mais conforto para as pes-
soas que visitarem o local.
As mudanças previstas são 
todas relacionadas à in-
fraestrutura. O objetivo do 
prefeito é intervir no que é 
possível. Digo isto porque 
hoje lá existem algumas lo-
jas que não fizeram parte 
do nosso projeto, mas que 
se abraçarem a ideia po-
dem contemplar também”, 
explicou a arquiteta Alana 
Lacerda, responsável pelo 
projeto.

A proposta, segundo ela, 
é delimitar a área do parque 
através de gradis, com paisa-
gismo. Haverá uma bilhete-
ria central maior, que ficará 
no eixo da rua principal, e 
bilheterias secundárias, pró-
ximas às lojas, vizinhas aos 
restaurantes e em uma se-
gunda viela onde há lojistas 
locais.

O visitante pagará uma 
pequena taxa para ter acesso, 

e o objetivo é gerar recursos 
para que o parque se mante-
nha. A população de Cabede-
lo será isenta a cobrança, que 
é direcionada aos turistas. 
“Isso é um partido que foi 
adotado até pelo meu concei-
to inicial, que é um conceito 
de pertencimento. E essa 
questão do pertencimento é 
em relação a tudo. A gente 
sabe que, a partir do momen-
to em que os lojistas pagam 
uma taxa condominial mí-
nima, mas que se paga, eles 
vão ser os vigilantes daquela 
área”, explicou. 

O parque contará com 
bancos de madeira que tra-
zem qualidade, conforto e 
beleza para o local. “E como 
vamos conseguir manter 
isso com recurso apenas da 
Prefeitura? Ficaria inviável. 
As taxas são para que a gen-
te consiga manter o parque 
com qualidade. Não é só a 
pefeitura entregar e deixar 
sem manutenção. O objetivo 
é que o parque seja autosufi-
ciente”, observou.

Lucilene Meireles
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Projeto prevê modernização e 
reforma urbanística do Jacaré

Investimento em sustentabilidade

Busca por ampliação do público

No conceito do projeto está o 
monitoramento, irrigação inteli-
gente, manutenção de vegetação, 
iluminação pública subterrânea. 
O letreiro ‘Eu amo Cabedelo’ será 
frente e verso para exploração das 
pessoas que estão navegando no rio. 
A placa ‘Praia do Jacaré’, que ficará 
no eixo central, é flutuante. Ela tem 
um conceito de captação através de 
energia solar, fotovoltaica. “Estamos 
tentando ao máximo trazer o concei-
to de sustentabilidade”. Ressaltou a 
arquiteta Alana Lacerda.

Em termos de manutenção, se-
gundo ela, o pagamento da taxa, 
por mais que seja mínima, tornará 
a todos mais vigilantes, garantindo 
ainda autonomia ao parque. Haverá 

uma equipe específica para cuidar 
do espaço. “O conceito inicial é que 
se forme um conselho que vai tomar 
as melhores decisões em relação à 
gestão do parque. Esse conselho 
será formado por pessoas de Cabe-
delo, da área de turismo. Os recur-
sos que vão entrar nas bilheterias 
serão para manutenção. Teremos, 
sim, pessoas cuidando do parque”, 
enfatizou. 

O estacionamento para veículos 
de passeio, que já funciona na área, 
será reorganizado em relação às 
vagas adaptadas levando-as para 
perto da bilheteria principal. A Pre-
feitura de Cabedelo ainda está ava-
liando a possibilidade de cobrança 
no estacionamento de ônibus. 

O Parque do Jacaré tem o obje-
tivo de integrar e chamar a família, 
fazer com que as pessoas passem 
mais tempo lá. Hoje, apesar de ser 
destaque nacional, a atração turís-
tica não possui um público além do 
intervalo entre as 15h e 18h. “Após 
isso, o local fica pouco frequentado. 
Nossa busca é que haja mais per-
manência. Por isso, há proposta de 
lanchonetes, de ter locais para loca-
ção de equipamentos como patins, 
patinetes, bicicletas; o incentivo à 
prática de atividade física ao ar livre, 
assim como o espaço de contempla-
ção”, disse Alana Lacerda.

“Aproveitamos a infraestrutura 
do anfiteatro para colocar espaço 
de contemplação através de telas. 
A proposta é de trazer mais quali-
dade para o parque e, com isso, as 
famílias passem a ficar mais tempo 
ali, respirar ao ar livre, tomar o café 
da manhã nas lanchonetes, esse é o 
conceito. Toda a preocupação desde 
o início foi essa. O parque, por si só, 
já tem seu diferencial que é o pôr do 
sol. A gente tem que trazer uma qua-
lificação de infraestrutura para que 
as pessoas que estejam ali permane-
çam por mais tempo apreciando essa 
beleza natural”, observou.

Uma ação conjunta, 
coordenada pela Secretaria 
de Desenvolvimento Urba-
no (Sedurb), vai realizar, 
hoje, serviço de poda nas 
árvores da Travessa Tito 
Silva, que liga os bairros de 
Miramar e Castelo Branco. 
Por causa dessa ação, que 
também conta com a par-
ticipação da Semob-JP e da 
Emlur, uma das faixas da 
avenida, no sentido Castelo 
Branco/Miramar, precisa-
rá ser interditada a partir 
das 7h para garantir maior 
segurança durante a execu-
ção do serviço.

De acordo com o dire-
tor de Paisagismo da Se-
durb, Jair Soares, a inicia-
tiva vem sendo executada 
desde o início do ano para 
solucionar uma demanda 
que se encontra reprimida 
há meses. Ele explicou que 
as copas das árvores estão 
muito altas e muitas ve-
zes adentram o espaço do 
passeio público ou com-
prometem a visibilidade 

Tito Silva terá, hoje, interdição 
parcial para serviço de poda

Pelo projeto bancos de madeira serão instalados e a ideia da prefeitura é que o parque seja autosuficiente

Foto: Divulgação/Prefeitura de Cabedelo

Foto: Divulgação/Prefeitura de Cabedelo

Toda a estrutura do parque será revitalizada, acrescentando ao famoso pôr do sol, atrativos para que os visitantes usufruam do local por mais tempo; turistas passarão a pagar uma taxa de acesso, exceto os moradores de Cabedelo

de motoristas, o que co-
loca em risco a segurança 
das pessoas que transitam 
pelo local.

“Em algumas ave-
nidas de grande fluxo, 
como é o caso da ladei-
ra do Miramar, estamos 
atuando para realizar es-
ses serviços que estavam 

represados em João Pes-
soa”, destacou.

Para garantir a segu-
rança devido ao fluxo de 
veículos no local, agentes 
da Semob-JP estarão disci-
plinando o trânsito. Profis-
sionais da Emlur também 
participam da ação para 
realizar a coleta da poda.

Poda de árvores na Avenida Tito Silva terá início no começo da manhã

Foto: Secom-JP
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No penúltimo dia
Apresentando algumas músicas inéditas, #EuFicoEmCasaPB 
tem, neste sábado, apresentações gratuitas de Lua Alves, Elon, 
Sandra Belê e Totonho (foto). Página 12
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Ganhador do Prêmio Maria Pimentel, da Lei Aldir Blanc, na PB, ‘Nobelina’ é inspirado no poema do pai da autora, Zé Laurentino

Levantando a bandeira 
contra o machismo, o racis-
mo e a homofobia, Nobelina 
traz a história de uma mulher 
que representa a figura ser-
taneja e justa, ambientada na 
década de 1960. O primeiro 
romance de Cibele Lauren-
tino é resultado do Prêmio 
Maria Pimentel, através da 
Lei Aldir Blanc, e é inspirado 
no poema de seu pai, Zé Lau-
rentino (1943-2016): Eu, a 
cama e Nobelina. A obra está 
disponível no site da Editora 
Coerência e custa R$ 35.

As influências de Zé Lau-
rentino se comunicam com 
a escrita de Cibele desde a 
temática regionalista, como 
ela aponta. “É muito diferen-
te porque o trabalho dele se-
gue uma métrica, uma técnica 
de escrita na qual a rima está 
muito presente e a regiona-
lidade também. Eu faço uma 
poesia de versos livres, mais 
romântica, modernista, e me 
ver nesse nicho é uma cobran-
ça muito grande. Passei por 
esse período de comparações 
e, uma vez, uma amiga de uma 
editora me perguntou porque 
eu não escrevia um romance, 
já que a minha poesia é natu-
ralmente ligada ao romance?”, 
recorda a escritora.

A paraibana percebeu 
então que gostaria de abordar 
sua região e abranger temas 
sociais “que não ficassem ape-
nas no lado da fantasia”. Dire-
tamente, veio a inspiração no 
poema do pai e, em seguida, 
as preocupações em abordar 
temas recorrentes na atuali-
dade, como as causas sociais. 
“Juntei todas essas questões, 
pensando na literatura dele, 
que trouxe muitas risadas e 
muitos pedidos de declamação 
nas rodas de poesia, e comecei 
a imaginar aspectos a exemplo 
de como seria mulher daquela 

época para ter atitudes tão in-
dependentes, tão à frente de 
seu tempo, sem se importar 
com o machismo, com o que 
as pessoas falariam sem medo 
de ser punida ou julgada de 
alguma forma pela sociedade 
extremamente machista”. 

Uma representação da 
mulher matuta, nordestina e 
natural de uma cidade peque-
na no interior da Paraíba de-
fine a personagem Nobelina, 
que também é uma figura jus-
ta, feminina, feminista e mui-
to inteligente. “Nobelina tem 
destaque na sociedade porque 
briga para defender os que es-
tão sendo padecedores, como 
a mãe que é vítima de violên-
cia doméstica, os gays contra 
a homofobia, se posicionando 
contra o racismo do pai, que 
também é negro. Ela é uma 
personagem extremamente 
visionária e lutadora pelos 
seus objetivos. Ela não preten-
de se casar, não se preocupa 
com isso, mas sim com prestar 
o bem para a sociedade”.

Os assuntos trabalhados 
no livro são, de acordo com 
Cibele, baseados em polêmi-
cas que hoje em dia estão sen-
do cada vez mais discutidas. 
“Nos anos 1960, as pessoas 
não acreditavam, por exemplo, 
que existia racismo no Brasil, 
de modo geral. Comecei então 
a imaginar como seria essa 
questão naquela época em 
um lugar no interior da Paraí-
ba, onde as pessoas viviam da 
agricultura, como era ser um 
homem gay e como ele era 
aceito naquele meio. Como era 
ser negro, como ele era visto e 
como se posicionava”, explica. 
“Hoje nós somos cientes desses 
aspectos todos, mas, naquela 
época, não se tinha essa noção. 
Comecei também a imaginar 
como era vista a figura da mu-
lher que queria alcançar a sua 
formação profissional e um 
destaque na sociedade, quan-
do a maior parte das mulheres 

estava preocupada com o lar 
e em atender as necessidades 
de seu companheiro. Comecei 
a imaginar tudo isso aconte-
cendo e os personagens foram 
entrando na história e criando 
suas identidades”. 

Inicialmente, o enredo  
falaria apenas sobre a pro-
tagonista, “mas os outros 
personagens foram vindo à 
tona”, o que obrigou a autora 

a contextualizá-los, inclusive 
atribuindo os nomes mais co-
muns daquela época. 

Nobelina conta ainda com 
ilustrações do artista plástico 
Alberto Dias, casado com Ci-
bele. “A ideia surgiu em uma 
das conversas dele com o meu 
pai há alguns anos, sobre a 
possibilidade de ele lançar um 
próximo livro e o meu marido 
ilustrar. Meu pai se foi, e ago-

ra nesta minha inspiração de 
escrever o romance que traz 
todas essas questões voltadas 
para o regional, convidei Al-
berto para fazer as caricaturas 
que remetem às situações e 
ao povo nordestino, algo que 
casou muito bem. Todo o tra-
balho ilustrativo enriqueceu 
muito o romance”. 

Atualmente, Cibele Lau-
rentino está focada na divulga-

ção de Nobelina e deve perma-
necer com o marketing através 
das mídias sociais no decorrer 
do ano. “É algo que requer 
muita energia, porque é preci-
so colocar a cara no mundo e 
vender a sua imagem. Não é fá-
cil. Estou tentando vencer as li-
mitações e tentando, ao máxi-
mo, fazer isso em uma fase de 
pandemia na qual a gente não 
pode lançar de outra forma”.

Cairé Andrade 
caireandrade@epc.pb.gov.br

Romance representa a mulher 
sertaneja contra o machismo

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da

Editora Coerência

Estreia na prosa de Cibele Laurentino 
(ao lado), livro se passa nos anos 1960 
e ergue a bandeira contra o machismo, 
o racismo e a homofobia no Sertão

Foto: Divulgação

Imagem: Divulgação

Cibele Laurentino nasceu em 
Campina Grande e cresceu con-
vivendo com poetas populares, 
cantadores de viola e cordelistas, 
através das vivências com o seu 
pai, Zé Laurentino. “Fui criada 
nesse meio desde muito nova. Ia 
para todos os festivais de poesia, 
de cantoria de viola no Teatro Mu-
nicipal de Campina Grande, nas 
casas, nos sítios. Estava sempre 
nesse meio”, recorda. “Essa poe-
sia foi a minha grande influência. 
Foi ali que eu comecei a ter acesso 
a essa literatura”. 

Com um dos pilares fixo na 
cultura popular, com o passar dos 
anos, Cibele foi conhecendo ou-
tros nomes que também integram 
sua lista de inspirações, como 
Adélia Prado, Clarice Lispector e 
Carlos Drummond de Andrade. 
“Nesse leque imenso que a arte 
apresenta, você vai se identifi-
cando com o que fala com você e 
você cria sua própria identidade. 
Foi o que aconteceu comigo. Mas 
a maior influência foi realmente 
esse convívio com meu pai”.

A escritora afirma não ter “o 
momento para sentar e produ-

zir”, mas assume uma sensibili-
dade e inspiração que vêm de re-
pente. “O verdadeiro poeta tem 
que ter essa sensibilidade para 
prestar atenção ao que acontece 

ao seu redor, no sorriso de um 
amigo, na chuva, na natureza, 
na empatia com a dor de alguém 
que você não conhece. É ter a 
sensibilidade de usar todos os 

sentidos com o máximo que eles 
têm a oferecer, escutar com o 
coração. Posso estar no banco da 
lanchonete, na mesa de trabalho, 
no meio de uma festa. Escrevo no 

papel que tiver à mão. É ali que 
eu coloco para fora o que está 
me incomodando”.

A cena atual de escritores 
e escritoras pelo Brasil ferve de 
nomes e de publicações de quali-
dade, de acordo com a escritora e 
poetisa. “Temos muita gente boa, 
independente do estado. Acredito 
no talento das mulheres em des-
taque atualmente porque existe 
todo esse processo de ganhar es-
paço, em todos os sentidos, e isso 
me inspira muito cada vez que 
vejo uma mulher que consegue 
publicar e ser lida. É inspirador 
porque lhe faz acreditar que é 
real, que acontece mesmo”.

Ela reforça ainda o uso das 
plataformas digitais que podem 
impulsionar as publicações. “Atual-
mente, temos também o benefício 
que nos traz muito para frente, que 
são as mídias sociais. Devemos 
buscar ainda mais e acreditar que 
pode acontecer. Fiz esse trabalho 
que foi premiado pela Aldir Blanc 
e fiquei muito feliz, mas não posso 
me acomodar. Preciso melhorar a 
minha escrita e estar me aprimo-
rando cada vez mais”.

Mulheres que conseguem ser lidas é um estímulo para a paraibana
Foto: Arquivo Pessoal

Uma das maiores influências na escrita de Cibele Laurentino foi o convívio com seu pai, o poeta Zé Laurentino (1943-2016)
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Envelhescência! O termo pode até não constar no 
dicionário, mas é o mesmo que envelhecimento, senilidade, 
velhice e outros semelhantes. Significa que o homem está 
no fim do caminho que lhe foi destinado na vida, vivida da 
forma como lhe aprouve. Com ou sem muitas dificuldades, 
com muitas ou poucas alegrias, com prazeres e dissabores – 
afinal é o que se passa com qualquer cristão (ou não) que sai 
da idade madura e entra nos últimos anos.

Quando eu era criança, estive à beira da morte (segundo 
me contaram) e com uma vela na mão, efeito de uma asma 
constante – na época chamada de puxado – que me asfixiava 
e me deixava sem poder respirar, tendo que abrir as portas e 
janelas para me permitir melhorar a entrada de ar nos meus 
pulmões. Escapei. 

Ainda na infância, uma unha inflamada me torturou tanto 
que, não fora o consolo do Dr. Danilo Luna, médico da família, 
pensei que tinha chegado a minha hora. Escapei.

Na adolescência, um jogo de bola de meia, em terreno 
encharcado, me fez desmaiar quando o adversário me acer-
tou uma bolada no saco escrotal, provocando séria hemor-
ragia e me fazendo de atração na minha casa, em Jaguaribe, 
quando até mocinhas queriam ver os efeitos daquela desas-
trosa jogada. Fui medicado e consegui escapar.

Já adulto, sofri em duas panes de avião, uma em Per-
nambuco, quando um bandeirante começou a soltar óleo 
num dos seus motores, me permitindo apenas chegar são 
e salvo no aeroporto de Petrolina, onde já me aguardavam 
ambulância e carro de bombeiros. Escapei. Noutra viagem, 
agora num Boeing 767, nos céus do Ceará, o avião teve uma 
queda de altitude, descendo em poucos segundos de 13 mil 

para 6 mil metros. Bandejas voando, comida e bebida alça-
das ao teto e até uma comissária que tive de segurar no colo 
para que ela não fosse arremessada para as luzes de cima, 
mas deixando-a sangrando e o sangue manchando o meu 
paletó. Gritos, rezas e lamentos duraram alguns minutos. 
Mas, escapei.

Uma cirurgia de apendicite aguda, três de hérnia, uma 
de próstata e uma de coração, me acompanham desde os 
50 anos e eu, escapando de todas. Uma delas, a última, me 
curando de uma arritmia cardíaca que me levava a 200 ba-
timentos por minuto e que foi realizada com o meu coração 
funcionando, ou seja sem a necessidade do órgão artificial. E 
escapei de todas.

Por isso tudo é que na noite de quarta-feira, assistindo 
a um excelente programa na TV Cultura em que se debatia 
a envelhescência e a morte, – principal assunto de todos os 
noticiários da televisão neste tempos de pandemia – posso 
e devo concluir este alinhavado de palavras para anunciar, 
alto e bom som:

– A morte não é primazia dos velhos e esses não de-
vem ficar à sua espera, sem gozar, literalmente, de todos os 
prazeres desta dádiva que o Senhor nos concedeu – a vida, 
sublime e extremamente bela.

E até porque morrer é um fato natural e pode pegar 
qualquer um, mesmo que seja de surpresa. Sobretudo com 
a disseminação desse terrível coronavírus que já tirou a 
vida de quase 300 mil brasileiros. E que não escolhe quem 
será o próximo...

E da covid-19, já tomei a primeira dose da vacina. E 
estou escapando...

O livro Torto Arado bateu a marca dos 100 mil exem-
plares vendidos em tempo recorde e configura um caso 
surpreendente para os padrões da cena literária nacional. 
Quem leu pôde reconhecer o valor de uma escrita que nos 
faz mergulhar na história, esquecer do mundo por muitos 
momentos e sair tocada por fortes emoções.

O autor, Itamar Vieira Jr., saiu do anonimato em pou-
quíssimo tempo. Deu entrevistas, foi a programas de te-
levisão, foi manchete de jornais. Tudo merecido, pois ga-
nhar um Jabuti merece todo esse auê.

Tal sucesso, proporciona uma  reflexão sobre o novo 
papel dos escritores. 

Itamar seguiu à risca o que se espera deles, nos tem-
pos atuais: ajudar a promover e vender seu livro. Este novo 
skill – sim, assim as editoras não gostam mais da palavra 
habilidade – lembra o que aconteceu também com os can-
tores. Não basta ter boa voz, há que saber dançar, ter pre-
sença de palco e interagir no mundo virtual para atrair 
quem vai consumir seu produto. Os escritores, por sua vez, 
além de precisar de agentes literários, devem dominar os 
códigos de marketing digital e se sentirem confortáveis 
com postagens frequentes no Instagram, TikTok (se o pú-
blico alvo for jovem), Facebook se mirar o povo mais ma-
duro, Pinterest e o que mais houver.  É preciso saber ser 
um influencer. Como se o livro não fosse a maneira mais 
concreta de influenciar quem o lê. 

Mundo afora os autores se comportam como as cele-
bridades de revistas, abrindo as portas da sua casa, com-
partilhando episódios da vida familiar para conseguir um 
lugar ao sol no selvagem mundo da literatura. Para onde vai 
a imagem mítica que temos dos escritores? Vale mesmo a 
pena enveredar por esta estratégia de vendas? Já há pro-
fissionais a quem contratar para planejar uma carreira de 
escritor. Alguns orientam: escolha um público nicho e use o 
mundo virtual para se fazer conhecido. Depois é só conta-
bilizar os likes. Novos negócios.

No caso de Itamar, li um desabafo seu que chama 
a atenção: 

Acreditem: para algumas pessoas que preferem a discri-
ção, como eu, nunca é bom estar em evidência. 

Tem produtor de festa literária queixando-se publica-
mente porque falei de tal festa e não falei da que ele faz a 
produção. Imagine como é difícil para alguém avesso à ex-
posição, e num momento de tensão, lembrar de tudo o que 
precisa ser lembrado.

Tem escritor postando fotos de dedicatórias que fiz 
em momentos distintos para insinuar alguma mudança no 
meu comportamento.

Tem gente reclamando porque não consigo responder as 
inúmeras mensagens que recebo, e olha que eu até tento, mas 
parece humanamente impossível para qualquer pessoa.

São cobranças que não recebia antes e que de uma 
hora para outra passei a receber. E agora preciso lidar com 
tudo isso…

A exigência descabida de satisfações cobradas pelos 
seus “amigos “ do mundo virtual, pode justificar o descui-
do com o texto.

Ao ver um escritor tendo que se defender por não 
poder responder a cada um dos 500 comentários nos 
seus posts, me pergunto que maluquice é essa? Penso 
no que faria o irascível Saramago. Ou em João Ubaldo, 
que nunca imaginou que seu sorriso poderia ajudar a 
aumentar tiragens.

Lembro da minha surpresa ao ver, na Livraria da 
Travessa, Valter Hugo Mãe, falando para tão pouca gente, 
num corpo a corpo similar ao dos políticos no garimpo 
dos votos. Lá, também vi, Jhumpa Lahiri, tímida, quase 
se desculpando por estar falando do seu livro enquanto 
devia estar escrevendo.

Tempos estranhos onde as curtidas regem a vida e 
não poupam ninguém. Lembro do que escritores famo-
sos diziam sobre como era difícil fazer seu tempo render. 
Mário Quintana dizia morar num hotel por não ter tempo 
para gerir sua vida, que dirá uma casa.

Penso no tempo roubado ao Jurandir. No tanto que 
precisa dedicar a gerir suas “redes sociais”, respondendo 
a cada comentário sob pena de ser considerado desatento 
com sua carteira de potenciais leitores. Lamento os ou-
tros tantos tortos arados, à espera de que o escritor possa 
ter o recolhimento favorável à inspiração. Se ele frequen-
tar grupos de WhatsApp aí sim que a vaca vai pro brejo. 
Tá tudo muito troncho.

Tudo muito torto

Pessoa
marta.pessoa@gmail.com

Marta

Ficar velho é
(quase) um milagre

Artigo Carlos Pereira 
cpsilva1@globo.com | Colaborador
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Irani Medeiros
medeirosirani@gmail.com | ColaboradorCultura popular

Antônio Moita Brava era um 
mameluco de cerca de 30 anos, na 
época que ficou famoso pelo número 
de mortes, surras, roubos e violên-
cias de toda espécie praticadas nos 
municípios de Pau dos Ferros, Luís 
Gomes e São Miguel, no estado do 
Rio Grande do Norte. Acossado pela 
repressão policial, fugia para o Ceará. 
Sua zona de ação estendia-se do 
Pereiro ao Riacho do Sangue até as 
proximidades de Icó. Riacho do San-
gue foi onde nasceu o grande médico 
espírita Bezerra de Menezes.

Protegido pelos políticos que lhe 
alugavam o clavinote e a brutalidade 
irresponsável, vivia assombrando a 
região de fronteira, de 1880 em diante, 
pois fez sua primeira morte com 16 
anos. Diziam-no criminoso de mais de 
15 mortes. Era, entretanto, escondido e 
bem tratado pelos coiteiros interessa-
dos na sua ferocidade útil em determi-
nadas ocasiões pré-eleitorais.

Não gostava de grupos. “Quem 
anda de bando é formiga”, dizia. Dois 
ou três bons companheiros satis-
faziam suas exigências. Durante os 
tiroteios costumava cantar:

Eu quando digo, digo
Que não foi, não foi
Um homem é um homem,
Um boi é um boi.

No dia 22 de dezembro de 1894, 
Moita Brava e os cangaceiros José 
Rufino e Joaquim Avelino chegaram à 
residência de Felisberto de Paula Mon-
te, uma das últimas casas da vila de 
São Miguel de Pau dos Ferros, onde se 

encontrava uma escolta do Batalhão de 
Segurança sob o comando do alferes e 
delegado especial Francisco Justino de 
Oliveira Cascudo. O alferes era o pai do 
folclorista e escritor Câmara Cascudo. 
Moita Brava sabia da estada do oficial 
na vila e declarou vir disposto a dar-lhe 
uma surra de peia, acabando com sua 
fama de valente.

Com sua habitual bravata, Moita 
Brava mandou avisar ao alferes de sua 
presença e que o esperava para cear. O 
alferes avisou que chegaria na hora do 
café. Chegou antes de surpresa.

Foi morto no tiroteio com o 
alferes Joaquim de Oliveira Cascudo. 
Muitos cangaceiros, posteriormente, 
tomaram o nome de Moita Brava, en-
tre outros companheiros de Antônio 
Silvino e Lampião.

ABC de Moita Brava:

A vinte e quatro de agosto Grande 
foi as agonias

Na fazenda do Fechado, De todo 
nosso sertão,

Nasceu o menino Antônio Quando 
chegou Moita Brava

Por Moita Brava chamado. Fazen-
do escalação. 

Boi, cavalo e poldinho Homem, 
mulher e menino,

Vadiou sendo menino, Não teve 

mais quietação
Por causa de uma novilha Com 

Moita Brava na terra
Seguiu seu triste destino. Fazendo 

judiação.

Correndo esta novilha Inimigo da 
bondade

Fugida para o sertão, Matador de 
profissão,

Pegou um outro animal Alugava o 
bacamarte

Sem ser o do seu patrão. A todo 
ruim coração.

Depois que trouxe a novilha, Jun-
tou quatro camarada

Veio o dono e reclamou; Tocou 
fogo na propriedade,

Tiveram uma questão Matou o 
gado a punhal

E Moita Brava o matou. Sem pena 
nem piedade.

Estando no Ceará, Matou o vaquei-
ro Pedro

Comprando feijão na feira, Que o 
pegou furtando;

Pelo troco de um cruzado Matou 
Inácio Clemente,

Matou com bala certeira. A mais 
dois foi matando.

Foi o morto conhecido, Numa noite 
de dezembro

Sobrinho do Delegado. Na era de 
Noventa e Quatro

Moita Brava se escondeu Chegou a 
São Miguel,

No riacho do Cercado. Com dois 
dos seus camarada.

ABC de Moita Brava
 Era, entretanto, escondido e bem 

tratado pelos coiteiros interessados na 
sua ferocidade útil em determinadas 

ocasiões pré-eleitorais 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Autor Itamar Vieira Jr. prefere a discrição: “Nunca é bom estar em evidência”

“Noutra viagem, agora num Boeing 767, nos céus do 
Ceará, o avião teve uma queda de altitude, descendo 
em poucos segundos, de 13 mil para 6 mil metros”



Cultura
Edição: Audaci Junior      Editoração: Ada Carina

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 20 de março de 2021     |     A UNIÃO        11

em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

O beijo foi tão longo e bom que parecia um primeiro 
beijo juvenil. As pontas dos lábios foram mais explora-
das, os olhares pareciam estacas fincando o desejo ainda 
mais profundamente um no outro. Ele levanta, ao som 
da radiola de ficha que tocava um lindo bolero. Delicada-
mente pega pela mão e a toma em seus braços. Corpos 
unidos, rostos colados, dançam elegantemente. A suavi-
dade dos passos dava a impressão que flutuavam. Todos 
no salão observavam. Entre uma dose e outra, ele a en-
sina a fumar. Ela tosse, ele rir, ela não consegue tragar, 
pensa ele: – Interessante uma dama da noite não saber 
fumar. Nasce ali uma relação que muda seus destinos.

Doses, beijos e carícias, até se achegarem a mesa 
maior, ele a abraça por trás e repousa seu queixo no om-
bro dela. – Eita, Augusto, é paixão viu? Comentou um dos 
comparsas com o copo no alto a fazer um brinde. Entre um 
sorriso maroto e olhares ele responde: – Encontrei o amor 
da minha vida! Nesse momento, a proprietária em voz alta 
comenta: – Meninas, parece que Ana não volta mais para 
o Juazeiro não viu? Todos sorriram, mas poucos acredita-
vam. Um dos amigos chega parto dele, aproveitando um 
momento em que Ana se ausenta: – Tu é louco homem? Se 
apaixonar por ‘mulher da noite’ é sentença de sofrimento! 
– Não sei o que fazer, estou deslumbrado, só quero curtir 
essa paixão. Neste momento, o outro oficial põe a tocar na 
radiola ‘Quem há de dizer’, uma bela canção em que o per-
sonagem se deslumbra com uma bailarina de cabaré e em 
certo momento um amigo aconselha: “leva essa mulher 
contigo... Vocês se amam e o amor deve ser sagrado, o res-
to deixa de lado, vai construir o teu lar...”, todos brindam.
Fim de noite, já madrugada. Os rapazes voltam para a ca-
serna com a promessa de voltar na noite seguinte. 

Encantado pela beleza de Ana, compra um anel de 
compromisso e já pensa no futuro. No velho sobrado onde 
funciona o cabaré, Ana passa o dia a se pentear, lembrando 
com saudade das horas em que a mãe penteava suas lon-
gas madeixas na penteadeira. As colegas tratavam de dar 
um choque de realidade dizendo que de jeito nenhum um 
oficial iria se apaixonar e querer algo sério com alguma 
delas... Só Jéssica, sua amiga de Juazeiro, onde dividem um 
quitinete, deu força: – Mulher, se seu coração tá dizendo, 
curta esse amor. Ele vem hoje? Se apronte, eu te ajudo.

Noite de sexta-feira, a boemia no centro da cidade 
vive seu auge e o jovem Augusto vai sozinho ao sobrado. 
Chega um pouco antes das 18h, tudo fechado, mas ele in-
siste e bate à porta. Ansiosa, Ana corre e vê o seu amado. 
Abre rapidamente a porta e o leva para seus aposentos, o 
último quarto do segundo andar, justamente onde recebia 
os clientes. Lentamente ele entra e se deixa encantar. Cor-
tinas, lençóis, uma grande cama no meio coberta por teci-
dos translúcidos, tudo isso imerso em um forte aroma de 
rosas vermelhas. Uma janela comprida e estreita deixava 
entrar um pouco de claridade, suficiente para dar cor às 
paredes, móveis, tecidos, ao ambiente. Uma luz morna dis-
creta e uma pequena vitrola em cima de um móvel, ao lado 
de um grande espelho completavam o cenário. 

Após trancar a porta, eles se olham, sorriem. Na radio-
la, um LP de Agnaldo Timóteo, ela desliza os dedos empur-
rando a agulha para a segunda música, ele desembrulha 
o anel de compromisso e eles se envolvem em um abraço 
apaixonado e se despem lentamente. Nos lençóis, se entre-
gam pela primeira vez, algo de muito forte ocorria naquele 
momento. Porém, o sexo é rápido e um tanto insosso, mas 
os abraços e a ternura eram flagrantes. Dormiram abraça-
dos até o outro dia. A dona do Cabaré faz cara feia, ele paga 
o quarto pela noite ocupada. Na caserna chega atrasado e 
é punido por um dia sem sair. Era sábado e ela ficou sem 
notícias dele. – Tá vendo Ana? Depois que usou, não te quis 
mais... Para o sorriso das colegas e sua desconfiança.

No domingo, ele foi à tarde visitá-la. Tinha a intenção 
de dar um dinheiro para acertar as contas do aluguel e vol-
tar a Fortaleza. Para disfarçar, saiu com uma maletinha de 
documentos. Já com Ana, no quarto, ele diz suas preten-
sões, abre a maleta e mostra o dinheiro. Ela recusa. Os dois 
conversam e ela vê um envelope com o timbre da Casa de 
Caridade da Virgem Santíssima. Curiosa, ela questiona: – 
Você conhece a Casa? Ele responde: – Sim, foi onde nasci. 
Minha mãe com dificuldades, passou parte da gravidez lá. 
Ela deu à luz e fugiu. Até hoje ninguém sabe seu paradeiro. 
Com os olhos cheio de lágrimas, ela diz que teve seu filho 
nessa instituição: – Mil novecentos e... Ele completou. Não 
é possível! Mãe e filho se olham custando a acreditar na 
triste coincidência. Em choque, ele sai sem nada falar. Vaga 
pela zona portuária e retorna ao navio. Com seus senti-
mentos e história de vida mutilados, tomado pela dor dila-
cerante de ter tocado intimamente e se deliciado da carne 
que o trouxe ao mundo, toma uma porção de veneno e se 
atira ao mar, sendo encontrado horas depois. O rádio no-
ticia: “Oficial da Marinha é encontrado morto, seu corpo 
boiava no porto. Seu nome é Augusto e tinha 23 anos”.

Jéssica, melhor amiga de Ana, escutava a notícia no 
rádio da cozinha e chama desesperadamente Ana, infor-
mando tudo que ocorreu. Sem esboçar reação, Ana vai ao 
seu quarto, tranca a porta. Se despede em um breve bilhe-
te, vai à varandinha e com um fio de telefone, sobe em um 
banco, aos prantos pede perdão a Deus, pendurando-se, 
onde dá seu último suspiro.

Ana e
Augusto (II)

Colunista colaborador

Coletânea contendo 118 textos de 
Fernando Vasconcelos publicados em 
jornais a partir de 1998 até o ano pas-
sado, o livro digital Crônicas jurídicas: 
o dia a dia do consumidor é o segundo 
de uma trilogia do autor, cujo intuito é 
informar e oferecer orientações ao lei-
tor sobre casos registrados em diversas 
áreas, a exemplo da saúde e da tecno-
logia da informação. “A receptividade 
está sendo muito boa e pretendo lançar 
o físico, impresso, quando a pandemia 
permitir”, disse o escritor, que também 
é consultor jurídico, professor e pro-
motor de Justiça aposentado.

O livro é divido em seis capítulos: 
As diversões e os contratempos do con-
sumidor; A proteção à saúde; Consumi-
dor, Justiça e reparação; Prestação de 
serviços e danos; Produtos defeituosos 
e Tecnologia da informação e consu-
mo, que é o mais longo. “As crônicas 
são escritas com base na minha expe-
riência na área do consumidor, a partir 
de 1994, época em que coordenei, até 
1996, o Centro de Apoio às Curado-
rias do Ministério Público. Depois fui 
professor de Direito do Consumidor 
na Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). Eu fiz uma atualização des-
sa obra, uma revisão geral, por causa 
das mudanças verificadas ao longo do 
tempo, e o consumidor é retratado de 
forma amena, principalmente quando 
tem os seus direitos violados”, obser-
vou Fernando Vasconcelos.

Nona obra da sua carreira, Fernan-
do Vasconcelos registrou no texto in-
trodutório de seu novo livro: “Em todo 
esse trajeto, o Direito do Consumidor 
ocupou incontáveis espaços na minha 
vida. O primeiro livro, fruto da disser-
tação de Mestrado, tratou da Respon-
sabilidade do profissional liberal nas 
relações de consumo. O segundo ori-
ginou-se da minha tese de doutorado e 
intitulou-se Internet: responsabilidade 
do provedor pelos danos praticados. E 
o terceiro, em parceria com minha filha 
Fernanda, tratou do Direito do Consu-
midor e da responsabilidade civil, atra-
vés de perguntas e respostas”.

A maior parte do conteúdo de Crô-
nicas jurídicas – estimado por ele em 
80% – foi publicado em A União, jornal 
no qual colabora com suas crônicas se-
manalmente nas terças-feiras. 

O autor justificou que, através das 
crônicas que integram a sua nova obra 
literária, busca retratar o dia a dia do 
consumidor inserido no mercado de 
consumo. “Esse não é um livro jurídico, 
na acepção técnica do termo. É um livro 

Livro de crônicas trata do 
cotidiano do consumidor

Foto: Divulgação

Antologia reúne 118 textos do consultor jurídico 
Fernando Vasconcelos publicados em jornais 
a partir de 1998 até 2020, trazendo temas 
como produtos defeituosos e contratempos 

Literatura

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

que procura contar as alegrias e os per-
calços do consumidor quando compra 
um produto, contrata um serviço, bus-
ca um plano de saúde, frequenta uma 
academia, um shopping ou uma clínica 
médica. É o cotidiano de alguém que 
encontra insetos nos alimentos, usa a 
tecnologia e sofre danos, compra um 
aparelho celular, mas que não funciona 
a contento”, explicou ele.

“O consumidor desta obra é o 
que tem suas férias frustradas, toma 
empréstimos com cláusulas leoninas, 
hospeda-se em lugares inconvenien-
tes e encontra até inseto na manteiga 
ou larvas no Sonho de valsa. A jovem 
vaidosa, que procura colocar silicone 
nos seios é, muitas vezes, surpreen-
dida com procedimentos malfeitos e 
produtos de péssima qualidade. Ou-
tras, compram peças íntimas, como o 
sutiã, e sofrem ferimentos ou queima-
duras”, comentou Fernando Vascon-
celos, para quem o livro poder ser útil 
em atividades acadêmicas, principal-
mente nas faculdades de Direito e na 
pós-graduação. 

Iniciada no ano passado, com a 
publicação de Crônicas de dor e alegria: 

música, álcool, droga e loucuras diver-
sas - com a obra Crônicas de vida e feli-
cidade, o escritor paraibano fechará a 
trilogia em um futuro próximo. “Tenho 
200 crônicas e devo selecionar umas 
100 para incluir nesse novo livro, co-
letânea que não tenho data para lan-
çamento. Mas, antes disso, pretendo 
lançar, assim que a pandemia permitir, 
a segunda edição da biografia Missão 
cumprida: história de minha vida, pu-
blicado em 2020. Os 500 exemplares 
da primeira edição vendi todos pelo 
WhatsApp. A pandemia, para mim, foi 
muito produtiva, pois aproveitei para 
escrever e também fazer uma revisão 
dos textos que produzi”, afirmou Fer-
nando Vasconcelos.

Crônicas jurídicas: o dia a dia do 
consumidor tem 120 páginas, custa 
R$ 18 e pode ser adquirida em for-
mato e-book, através da plataforma 
Amazon, por meio do Kindle ou leito-
res similares.

Através do QR Code acima, 
adquira o livro digital

‘Crônicas jurídicas’

Hoje, penúltimo dia do 
1º Festival Representa de Ar-
tes Cênicas, a atração será di-
ferente dos outros registros 
audiovisuais: ao vivo através 
da plataforma Zoom.

O evento on-line criado 
pelo Centro Cultural Piollin 
de João Pessoa vai apresen-
tar, a partir das 21h, Eu-Casa, 
um experimento cênico-vir-
tual em que o elenco conduz 
a plateia por um jogo remo-
to que consiste em realizar 
uma visita à casa das atri-
zes, percorrendo os espaços 
do lar e os espaços de suas 
próprias histórias.

Produzido pelo coletivo 
Parahyba Rio Mulher, a per-
formance é multiplataforma 

e interativa, com uma pro-
posta cênica que conta com 
recursos através do What-
sApp (ou por e-mail), do 
Instagram e do Zoom para 
realizar a jornada através 
de um jogo em que o espec-

tador também participa e 
em que ninguém perde, mas 
que convida a mobilizar as 
memórias e a relação entre 
o corpo e casa, a própria 
história de cada participan-
te e seu estar no mundo.

O ingresso individual 
para o Festival Representa 
de Artes Cênicas custa R$ 
10, podendo ser adquirido 
pelo número de WhatsApp 
(83) 99689-4424. O link para 
acesso à transmissão ao vivo 
do espetáculo será enviado 
ao pagante uma hora antes 
do início das exibições. 

Em paralelo, há tam-
bém o ‘Acervo da Diversida-
de’, com mais de 20 outros 
espetáculos disponíveis pelo 
canal oficial do Centro Cul-
tural no YouTube. Para ter 
acesso, o valor mínimo é de 
R$ 20, bastando entrar em 
contato através do número 
(83) 99824-4728.

Espetáculo do Festival Representa é 
ao vivo e com abordagem interativa 

‘Eu-Casa’: experimento virtual do Parahyba Rio Mulher, no qual o público participa

Foto: Reprodução



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

Dois dos mistérios na metade da saga ‘Survival’

Láctea”, continua Augusto dos Anjos 
que lançou o livro Eu na Terra há anos 
ou séculos (pois em GD240pi, é outra a 
noção de tempo).        
          

nnnnnnnnnn

       A única coisa que causa estranheza 
a Chris Max é que, em todas as visitas 
de Augusto dos Anjos, Jester Vaks o 
acompanha, mas quando está há uns 
dez metros da tenda-hotel ele para e fica 

Relembro Chris Max, Alexander e Augusto 
dos Anjos, que enfoquei na coluna como per-
sonagens do livro Survival, que deverei lançar 
até o final deste ano.
       

nnnnnnnnnn

        Tudo se passa na linha do tempo, em 
ano indeterminado, no centro de uma galáxia 
chamada GD240pi.
       “A Fraternidade da Rosa-Cruz, a filosofia 
de Francis Bacon (ilustração) e as peças de 
Shakespeare foram unificadas num propósito 
comum: a reforma do mundo”, diz Augusto 
dos Anjos a um até então entediado Chris 
Max, o ator.
       Na sua tenda-hotel, projetada holografica-
mente, há bastante tempo que ele está espe-
rando sinais do escultor Alexander, que está 
na catedral das grandes iniciações. 
       Vez em quando Augusto o procura e lhe 
diz coisas interessantes, o que diminui e até 
elimina momentaneamente seu tédio.
       “Gostaria de nunca mais ver sutilmente 
refletida na sua testa a expressão ‘I’m bored’. 
Não é necessário. Estamos cada vez mais per-
to do ponto final, que é o início da nova Via 

observando 
daquela dis-
tância. 
       Chris 
Max nunca 
conseguiu 
entender se 
ele faz leitura 
labial ou tem 
poderes tele-
páticos para 
tudo captar. 
       Asseguro 
como autor 
desta saga, 
configuran-

do-se entre clássica e pós-moderna, que Jester 
Vaks é o personagens mais estranho já “criado” 
por minha mente. 
      Afirmo criado entre aspas porque des-
confio que ele exista e, até 2022 a partir de 
Reykjavik, será uma das pessoas principais na 
luta para evitar que os Illuminati dominem o 
mundo.
         Já posso dizer até que a candidatura à 
reeleição de Jair Bolsonaro não está garantida e 
ele poderá renunciar ainda neste ano. 
      Ainda: até fevereiro do próximo ano pode-

rá acontecer algo que transforme por completo 
o quadro político do Brasil. 
      Não fica excluída a hipótese de até mesmo 
uma tragédia.  

nnnnnnnnnn
                                 
       Chris Max chega a confessar a Augusto 
dos Anjos que fez a leitura de A nova Atlânti-
da, de Francis Bacon; um fragmento estranha-
mente semelhante, em tema, a “A tempestade”, 
última peça de Shakespeare. Augusto diz que 
Bacon morreu em 1626, um ano após ser 
publicada A nova Atlântida.  “Só que, segundo 
alguns testemunhos, ele simulou falecer. 
        Francis Bacon ainda estaria vivo quando 
John Kennedy morreu, usando o nome de 
William Disher e morando na Pensilvânia”, 
afirma Augusto. 
       “Apenas” que quando Kennedy morreu, 
Bacon não era vivo, pois teria então cerca de 
400 anos de idade... 
        Já o poeta paraibano, quando então entre 
nós, não tinha a mínima ideia da família 
Kennedy, da política dos Estados Unidos e dos 
acontecimentos de 1963. 
       Esses são dois dos mistérios na metade da 
saga Survival.

Imagem: Divulgação
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Da esq. para dir.: evento virtual terá apresentações de Lua Alves, que contará com um forró romântico no setlist; Elon, que tocará três inéditas do seu primeiro álbum solo; Sandra Belê, com o álbum ‘Cantos de Cá’; e Totonho, mostrando adaptação musical de uma poesia

Neste sábado, músicos do Webfestival #EuFicoEmCasaPB divulgaram canções que vão desde o intimista ao regional

Algumas músicas inédi-
tas vão integrar o repertório 
dos cantores e compositores 
Totonho, Elon, Lua Alves e 
Sandra Belê, que se apre-
sentam neste sábado, na 
programação comemorativa 
de um ano do Festival #EuFi-
coEmCasaPB. O evento gra-
tuito termina amanhã.

Hoje, a partir das 20h, os 
shows começam a ser trans-
midos pelo canal no YouTu-
be do Artistas da Paraíba. 
Uma vaquinha virtual estará 
disponível para uma contri-
buição do público que queira 
ajudar trabalhadores que es-
tão, no momento, incapazes 
de exercer suas atividades 
por causa da pandemia.

‘Paisagens íntimas’ é a 
única inédita das sete músi-
cas autorais que a cantora Lua 
Alves apresentará ao público 

durante a sua apresentação 
solo. “É um forrozinho, regio-
nal,  com letra romântica. A 
letra e a melodia são minhas 
e só a cantei uma vez, que 
foi antes da pandemia, em 
dezembro de 2019, no Cine-
Teatro São José, em Campina 
Grande, no show Por Elas, no 
Projeto Cambada, da Funesc. 
Na ocasião, me apresentei 
com mais duas cantoras e 
o Coletivo Compôr”, disse a 
artista. “Entre as outras que 
vou cantar está ‘Cálida’, que 
encontra-se no meu canal no 
YouTube”, acrescentou.

Lua Alves informou que 
está trabalhando na produ-
ção do seu primeiro EP, que 
pretende lançar ainda neste 
ano, antes do mês de junho, 
contendo cinco músicas. 
“Estou gravando com um 
amigo meu, Romero Coelho, 
num estúdio em Campina 
Grande. Três das canções 
têm os títulos de ‘Amanhã’, 

‘Mola da perdição’ e ‘Sauda-
de’, que são mais para MPB 
e rock, mas as outras duas 
ainda não estão definidas. 
Acho que o pessoal vai gos-
tar”, comentou a cantora. 

O cantor e compositor 
Elon, que se apresentará às 
20h30, antecipou que vai 
mostrar ao público repertó-
rio com oito músicas auto-
rais, das quais três são iné-
ditas e que vão integrar seu 
primeiro álbum solo, Tateia, 
cujo pré-lançamento fará 
durante seu show virtual 
no festival. As composições 
novas são ‘Vestido de Sol’, 
‘Anayde Beiriz’ e ‘Quenpin’, 
que o artista as considera 
“nova MPB nordestina”.

“Eu já conclui as gra-
vações de Tateia, que terá 
as participações especiais 
de Nathália Bellar, Lucas 
Gaião, Quei Souto e do 
grupo A Quadrilha, com o 
qual lancei três discos. As 

vozes já foram colocadas e 
o trabalho, que considero 
minimalista, com teclado e 
sintetizadores, está em fase 
final de produção e a minha 
previsão é de lançá-lo no 
final de abril, ou início de 
maio”, disse Elon.

A próxima atração da 
noite será Sandra Belê, que 
canta o repertório de seu 
quinto disco, Cantos de Cá, 
lançado em 2020. Ela esta-
rá acompanhada da viola de 
Rodolfo Lopes.

O formato do show, em 
voz e viola, é adotado pela 
cantora e compositora pela 
primeira vez na carreira 
para o evento. “Será focado 
no disco Cantos de Cá, que 
traz músicas apenas de pa-
raibanos. São músicas muito 
fortes, que falam muito de 
mim, do meu povo. O reper-
tório será esse, mas vai ter 
ainda algumas músicas mais 
conhecidas pelo público”.

Quem vai encerrar a 
programação do Festival 
#EuFicoEmCasaPB nes-
te sábado será o cantor e 
compositor Totonho, que 
realizará show a partir das 
21h30. Das seis canções que 
pretende apresentar, duas 
são inéditas.

A primeira delas rece-
beu o nome de ‘Na festa de 
São Benedito’. “É uma atuali-
zação da crença nos santos, 
pois me refiro ao uso da in-
ternet nessa prática de ado-
ração, os fluidos digitais”, 
explicou ele.

A outra canção é ‘Eu 
não tenho vergonha’, tex-
to da poetisa carioca Leila 
Mícolis que o artista parai-
bano colocou a melodia. “É 
um protesto descarado, de 
dizer palavrão, desbocado. 
Ela me procurou para dizer 
que iria lançar um livro e aí 
terminou me enviando al-
guns textos e nesse poema 

coloquei a melodia e escolhi 
para apresentar ao público”, 
comentou o artista.

“Será um show de voz 
e violão, coisa rara de eu fa-
zer. Mas as músicas serão 
apresentadas de forma mais 
intimista, diria que são semi-
nuas, ou só de toalha”, brin-
cou o paraibano. “Mas, além 
de inéditas, vou cantar as 
composições já conhecidas 
do meu repertório, porque 
as pessoas sempre pedem”, 
adiantou Totonho.

Shows de artistas paraibanos 
apresentam músicas inéditas
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através do QR Code acima, 
acesse o canal no YouTube 

‘Artistas da Paraíba’
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Presidente da instituição, George Coelho, alerta para o aumento no número de casos da doença chegando à zona rural das cidades

Os prefeitos dos municí-
pios paraibanos devem endu-
recer ainda mais as medidas 
restritivas contra a covid-19 
nos próximos dias. A orien-
tação é da Federação das As-
sociações de Municípios da 
Paraíba (Famup). De acordo 
com o presidente da institui-
ção, George Coelho (Cidada-
nia), em entrevista ao Jornal 
A União, os gestores munici-
pais estão muito preocupados 
com o aumento no número 
de casos da doença, que está 
chegando até a zona rural das 
cidades.

Até o momento, 209 mu-
nicípios paraibanos já regis-
traram óbitos em decorrência 
da covid-19. Segundo a Secre-
taria Estadual da Saúde, as 43 

mortes registradas na última 
quinta-feira (18) ocorreram 
em 16 cidades diferentes. O 
estado totaliza 5.123 mortes 
e 242.995 casos.

O presidente da Famup 
explicou que a preocupação 
se estende para todas as pre-
feituras, mesmo aquelas que 
não estão com bandeiras ver-
melhas ou amarelas. “O que 
tem chegado para a federação 
é que os prefeitos estão muito 
preocupados, até porque eles 
estão presenciando de perto o 
que está acontecendo. Mesmo 
os que estão com uma bandei-
ra melhor, mas a cidade vizi-
nha talvez não esteja, e sabe-
mos que as decisões precisam 
ser uniformes. Acredito que 
mais prefeitos vão tomar me-
didas mais duras. Não é uma 
decisão fácil para o gestor, mas 
é necessário”, disse.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Famup orienta prefeitos a serem 
mais “duros” contra a covid-19

Pauta limpa
Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) limpa a pauta e todas as matérias novas e acumuladas que estavam 
para ser analisadas foram apreciadas e prontas para o plenário. Página 14
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Um dos avanços da doen-
ça é a chegada na Zona Rural 
dos municípios. Algo que não 
era visto com tanta frequên-
cia nos últimos picos da co-
vid-19. “A grande preocupa-
ção é porque a doença está 
se alastrando. O que a gente 

está vendo agora é que as pes-
soas que moram no campo 
estão contraindo a doença e 
isso está ficando uma situação 
alarmante. Muitos municípios 
que têm hospital e policlínica 
estão ficando com seu siste-
ma colapsado, principalmente 

Pesquisa ‘Unidos Pela Vacina’ pode mapear e agilizar vacinação em todo o país
A Famup também refor-

ça a importância e pede para 
que os prefeitos paraibanos 
preencham a pesquisa ‘Unidos 
Pela Vacina’. O fornecimento 
de dados vai contribuir para 
um mapeamento e agilidade 
da vacinação no Brasil, forta-
lecendo assim o Sistema Único 
de Saúde (SUS).

“Voltamos a pedir que os 
prefeitos paraibanos respon-
dam essa pesquisa que será 
fundamental para agilizar o 
processo de vacinação em todo 

o país. Temos que garantir a 
resposta dos 223 municípios 
paraibanos, pois só assim te-
remos um demonstrativo mais 
fiel da realidade do processo de 
vacinação na ponta. Por isso, 
pedimos que os gestores res-
pondam aos questionamentos 
observados na pesquisa”, des-
tacou George Coelho.

Vale lembrar que a pes-
quisa pode ser respondida pelo 
secretário municipal da Saúde 
ou por algum profissional por 
ele indicado. “A participação 

de todos é fundamental, pois, 
a partir dela, vão surgir sub-
sídios necessários para focar 
todos os esforços voluntários 
e redes de contato para aju-
dar na tarefa desafiadora que 
é garantir vacina para todos os 
brasileiros”.

O ‘Unidos Pela Vacina’ é 
formado por um grupo de pes-
soas com grande amplitude de 
contatos sociais e econômicos, 
que se organizaram para aju-
dar e acelerar os municípios 
e o Brasil na tarefa de vaci-

nar e imunizar a população 
da forma mais assertiva, oti-
mizando esforços e energia, 
sempre mantendo o foco na 
solução. “Nosso objetivo maior 
é a imunização de todos, com 
velocidade, para salvar vidas 
e a economia do país, que co-
meça com a geração de renda 
e trabalho em todas as cidades 
brasileiras.

O Comitê Central do ‘Uni-
dos Pela Vacina’ é liderado pela 
empresária Luíza Helena Tra-
jano. Ela explica que o objetivo 

é manter todas as informações 
com os subgrupos atualizadas 
para que a organização seja a 
mais ágil, sem desperdício de 
energia. As informações de-
vem estar sempre conectadas 
ao Governo Federal; aos 26 
governos estaduais e Secreta-
rias da Saúde; com as esferas 
municipais, atuando muito 
próximo a outras associações 
de forma organizada para ge-
rar o máximo de informações 
e identificar possíveis dificul-
dades para ajudar na solução; 

focado em comunicação; no 
jurídico e com parcerias pri-
vadas.

A Famup reforça que o 
movimento ‘Unidos Pela Va-
cina’ é totalmente apartidário 
e conta com o apoio de entida-
des e associações importantes 
para desempenhar o trabalho 
de pesquisa e análise dos da-
dos, com muita proximidade 
dos municípios e profundidade 
das informações. “Estão nos 
apoiando o Grupo Mulheres 
do Brasil e outras associações”.

porque a população procura 
sempre ou a capital ou o muni-
cípio maior”, ressaltou George 
Coelho.

Prefeita Uiraúna
Alguns prefeitos já vêm 

tomando medidas mais rí-
gidas para tentar diminuir o 
número de pessoas infectadas. 
É o caso da prefeita de Uiraú-
na, Leninha Romão (Progres-
sistas), que decretou toque 
de recolher válido por todo o 
fim de semana (das 5h deste 
sábado até as 5h da próxima 
segunda-feira).

Nesse período, apenas os 
serviços essenciais, como far-
mácias e supermercados, de-
verão permanecer abertos na 
cidade. Restaurantes e bares 
poderão funcionar através de 
delivery. A prefeitura anunciou 
o decreto através de um vídeo 

em suas redes sociais, onde faz 
um pedido emocionado. “Eu 
estou pedindo e sei as dificul-
dades e limitações de cada um. 
Me ajudem! Não vamos ficar 
bebendo nos bares de portas 
fechadas. O momento é difícil 
e de união. Estou pedindo a 
vocês. Não quero prejudicar 
ninguém”, disse.

Segundo a última atuali-
zação do boletim epidemio-
lógico da Secretaria Estadual 
da Saúde, até o fechamen-
to desta edição, Uiraúna já 
registrou 383 casos de co-
vid-19 e 20 óbitos. O municí-
pio fica localizado no Sertão 
da Paraíba, a 476 quilôme-
tros de distância da capital 
João Pessoa. De acordo com 
o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), a 
cidade tem aproximadamen-
te 15,3 mil habitantes.

George Coelho: “Os prefeitos estão vendo de perto o que está acontecendo”

Foto: Chico Soares

Deputado critica excesso de felicitações e 
diz não estar otimista com novo ministro

Damião Feliciano permanece 
em licença médica da Câmara

Projeto prevê suspensão do 
pagamento do IPTU em CG

O deputado estadual 
Anísio Maia (PT) criticou “os 
excessos” de felicitações por 
parte de colegas parlamen-
tares em relação à nomeação 
do novo ministro da Saúde, o 
paraibano Marcelo Queiroga. 
“Eu não estou otimista com 
relação a esse ministro, mas 
estamos num momento tão 
difícil que nós temos que tor-

cer para que dê certo”, falou 
Anísio.

O parlamentar apontou 
que, durante o ato da divul-
gação e nomeação, o novo 
ministro se apresentou sem 
máscara. E isso já seria um 
indício de que “essa gestão 
da pasta da saúde não será 
eficiente e nem diferente das 
demais”, já que Queiroga ten-

de a obedecer as orientações 
do presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido). “Veja que 
exemplo péssimo para come-
çar uma gestão. Espero que, 
como médico, ele resolva esse 
conflito, que é o conflito da 
medicina e a ciência contra o 
obscurantismo”, afirmou.

Outro ponto levantado 
pelo deputado foi o Consórcio 

Nordeste, que seria a única 
saída para defender a popu-
lação paraibana e brasileira, 
independente do governo 
Bolsonaro. Durante sua fala, 
ele parabenizou o Consórcio e 
toda a atuação que vem sendo 
feita para garantir vacinas, 
equipamentos e medidas 
para conter a pandemia e au-
xiliar a população.

O deputado federal Da-
mião Feliciano (PDT), de 68 
anos, permanece internado 
em decorrência da covid-19 
desde o início de fevereiro 
deste ano. De acordo com o 
que informou, ontem, a as-
sessoria de comunicação do 
paraibano, ele está se recu-
perando bem, mas não há de-
talhes sobre o seu estado de 
saúde. O parlamentar está de 
licença médica do exercício da 
sua função na Câmara dos De-
putados há mais de um mês.

Conforme o site da Câma-
ra dos Deputados, Damião não 
compareceu nenhuma vez 
ao plenário no ano de 2021. 
Dos 19 dias de ausência, 13 
foram justificados. Segundo 

a assessoria de comunicação 
do parlamentar, ele tem o di-
reito a permanecer em licença 
médica por 180 dias, sem que 
precise ser substituído por 
um suplente.

Caso o deputado venha 
a ser substituído, a primei-
ra suplente da coligação que 
elegeu de Damião Feliciano 
em 2018 é Ana Cláudia Olivei-
ra da Nóbrega Vital do Rêgo 
(Podemos). Atualmente, Ana 
Cláudia é secretária estadual 
do Desenvolvimento e da Arti-
culação Municipal da Paraíba.

Outros casos
A deputada estadual 

Cida Ramos (PSB) também 
foi internada em decorrência 
da covid-19. Ela deu entra-
da ontem no Hospital Nossa 
Senhora das Neves, em João 
Pessoa. De acordo com a as-
sessoria de comunicação da 
parlamentar, ela foi internada 
por recomendação dos médi-
cos, como meio de prevenir, já 
que está bem, sem febre e com 
boa saturação de oxigênio.

Quem também está 
afastado de suas atividades 
parlamentares é o vereador 
pessoense Zezinho Botafogo 
(Cidadania). Ele e sua esposa 
foram positivados com a co-
vid-19. Eles têm apresentado 
sintomas leves e se encon-
tram em tratamento domici-
liar na capital paraibana.

Como medida excepcio-
nal de enfrentamento à pan-
demia, a vereadora Jô Oliveira 
(PCdoB) protocolou projeto 
de lei na Câmara Municipal 
de Campina Grande (CMCG) 
pedindo a suspensão da exi-
gibilidade de pagamento 
dos créditos tributários do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) e do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN), no exercí-
cio financeiro de 2021.

A medida de suspensão 
seria válida enquanto esti-
vessem em vigor os decretos 
expedidos pelo Poder Executi-
vo que tratem sobre medidas 
temporárias e emergenciais 
de prevenção à pandemia 
da covid-19, encerrando-se 
sessenta dias após a data de 
finalização do último decre-

to; sendo aplicada a todos os 
imóveis, sejam residenciais 
ou com fins comerciais, em 
que o contribuinte possa com-
provar, junto à Secretaria das 
Finanças, a redução de ren-
da e faturamento durante o 
período de março de 2020 a 
março de 2021.

“A população campinen-
se, bem como a população de 
todo o país, sente os impactos 
da diminuição do seu poder 
de compra, como reflexo da 
crise sanitária e econômica 
que enfrentamos. Itens bási-
cos como alimentação e gás 
de cozinha já sofreram diver-
sos aumentos, bem como os 
combustíveis e outros itens 
necessários a sobrevivência 
dos cidadãos. Tendo em vista 
esse cenário, se torna inviável 
que a população mais pobre 

tenha que escolher entre o 
pagamento de tributos ou a 
compra de itens essenciais”, 
justificou a vereadora.

Como afirma Jô Oliveira, 
grande parte da população 
campinense sobrevive com 
um salário mínimo ou menos, 
e muitos espaços comerciais 
tiveram redução significativa 
de faturamento ou mesmo 
fecharam as portas em de-
corrência dessa situação de 
pandemia.

“Nesse período, muitos 
estabelecimentos fecharam 
as portas, precisaram fazer 
demissões, ou continuam 
funcionando em horários re-
duzidos e com diminuição de 
faturamento, profissionais au-
tônomos também foram pre-
judicados e vivem a incerteza 
do valor mensal de sua renda”.

Anísio Maia acredita que 
a nova gestão na Saúde 
não será diferente 
das anteriores

Foto: Divulgação

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

Assessoria diz que 
deputado está se 
recuperando bem
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Projeto prevê transferência de responsabilidade com os gastos de R$ 1,1 milhão pelos 23 gabinetes parlamentares

O procurador da Câmara 
Municipal de Campina Grande 
(CMJP), Luiz Felipe, informou on-
tem que o projeto que cria uma 
verba indenizatória não sugere 
recursos extras ou dinheiro a mais 
do município em favor dos verea-
dores campinenses. Ele garante 
que a mesa diretora vai “apenas 
transferir” para os gabinetes de 
cada um dos 23 vereadores da ci-
dade a responsabilidade de gerir 
as suas despesas com divulgação e 
outras atividades parlamentares.

A informação do procurador 
é em resposta às denúncias de 

suposto aumento de recursos em 
favor dos vereadores de Campina 
Grande. Ele confirmou que a ma-
téria institui uma verba de R$1,1 
milhão para este ano, sendo R$ 5 
mil mensais para cada vereador, 
mas que esse montante já faz par-
te do próprio orçamento da Casa 
e que está apenas sendo rema-
nejado do presidente para cada 
gabinete, permitindo, assim, que 
cada vereador se encarregue de 
aplicar e comprove depois como 
aplicou.

“O projeto só vem regular e 
trazer mais transparência para a 
Casa”, afirmou Luiz Felipe, ao ex-
plicar que, para elaborar a maté-
ria, a mesa diretora da Câmara fez 

consulta prévia junto ao Tribunal 
de Contas do Estado da Paraíba 
(TCE-PB), e que não tem como 
acarretar problemas, porque já 
foi elaborada considerando os 
erros cometidos recentemente 
pela Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP), onde o TCE exigiu 
a correção.

“O que é que vai ocorrer com 
esse projeto sendo aprovado ou 
não”, explica Luiz Felipe, “esse di-
nheiro já é da Casa e já é gasto 
pela Casa. A prefeitura não vai 
repassar mais um milhão extra 
para a Câmara. Não tem nada dis-
so. Ou seja, o presidente dispõe 
desses recursos e, de forma mais 
didática, ele apenas transfere para 

cada vereador. O valor é rateado e 
o vereador vai investir da melhor 
forma que achar”, explicou.

Para o procurador Luiz Feli-
pe, ao contrário da celeuma que 
estão tentando fazer, o projeto é 
algo que reflete até mais trans-
parência. “O próprio vereador 
é que vai decidir como aplicar 
a parte que lhe cabe. Afinal de 
contas, o que é interessante para 
o mandato de um pode não ser 
interessante ou importante para o 
mandato de outro vereador. E ele 
mesmo vai prestar contas depois. 
Antes, era só o presidente que 
era responsável pela verba, agora 
não. Passa a ser de cada vereador”, 
afirmou.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Vereadores terão que responder 
por verba indenizatória em CG
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Comissão prevê votação para a próxima semana

Últimos projetos acumulados foram aprovados

A matéria já está tramitan-
do na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara de Campi-
na Grande e, segundo o vereador 
Rubens Nascimento (DEM), será 
votada na próxima semana. Já o 
vereador Saulo Noronha (Solida-
riedade) havia informado antes 
que o projeto seria votado até an-
teontem. Mas acabou sendo mes-
mo adiado. As sessões remotas 
da Câmara de Campina Grande 
acontecem ordinariamente nas 
terças, quartas e quintas-feiras.

Outra advertência feita pelo 
procurador Luiz Felipe quanto 
às verbas indenizatórias, foi no 

sentido de que os recursos não se-
rão cumulativos. “Ou seja, se num 
determinado mês um vereador 
não fizer uso do todo ou de parte 
da verba, ele comunicará isso à 
mesa diretora que, no caso, se en-
carregará de fazer a devolução aos 
cofres da prefeitura”.

Luiz Felipe explicou ainda 
que, como forma de contribuir 
com a aplicação do projeto, as-
sim que a matéria for aprovada 
vai fazer uma consulta junto ao 
Tribunal de Contas no sentido de 
saber quais seriam os itens mais 
importantes ou necessários que 
os vereadores precisariam para 

justificar suas despesas.
É que uma das falhas que 

ocorreram na Câmara de João 
Pessoa, segundo ele, é que a verba 
indenizatória feita sem considerar 
transparência e tomando por base 
a Assembleia Legislativa, uma casa 
que também é legislativa, mas que 
tem aspectos muito diferenciados 
de uma câmara municipal.

“Muitos deputados são do in-
terior, não moram em João Pessoa 
e poderiam, por exemplo, justificar 
ajuda para aluguel de moradia, o 
que não seria possível da parte dos 
vereadores que moram todos no 
município”, explicou Luiz Felipe, ao 

salientar que “uma série de outros 
detalhes como esses podem muito 
bem ser tratados posteriormente, 
tudo isso no sentido de evitar pro-
blemas com o próprio Tribunal de 
Contas do Estado”.

Concluindo, o procurador fez 
questão de frisar: “O que a popula-
ção precisa ser informada princi-
palmente nisso tudo é que a mesa 
diretora da Câmara de Campina 
Grande não está criando novos 
gastos, novas despesas. O que ela 
está fazendo mesmo é projetando 
novas formas de aplicação para 
parte dos mesmos recursos que 
já são dela”.

Durante a reunião da últi-
ma quinta-feira, os parlamenta-
res aprovaram o Projeto de Lei 
2.551/2021, de autoria de Wilson 
Filho (PTB), que institui nas es-
colas públicas e privadas a ‘Ação 
Estadual de Incentivo à Leitura 
de Livro de Autores Paraibanos’. 
A atividade consistirá em promo-
ver campanhas sistemáticas, com 
palestras, seminários e exposição 
sobre a importância da leitura de 
obras de autores paraibanos. “O 
principal propósito é valorizar a 
cultura local e promover o conhe-
cimento da história do estado”, 
destacou Wilson Filho.

Citando autores paraibanos 
como Ariano Suassuna, Augusto 

dos Anjos, José Lins do Rego, José 
Octávio de Arruda Mello e João 
Melchíades Ferreira da Silva, o 
deputado justifica que o projeto 
de lei objetiva “incentivar a leitura 
de escritores que “nasceram nas 
terras da Paraíba”, desde aqueles 
que nasceram no Alto Sertão pa-
raibano e escreveram sobre a vida 
do sertanejo, até aqueles que es-
creveram sobre a vida no litoral”.

Também foi aprovado o Pro-
jeto de Lei 2.508/2021, proposto 
pelo deputado João Gonçalves 
(Podemos), que obriga as unida-
des escolares dos ensinos público 
e privado, no ato da matrícula, dis-
ponibilizar à mãe ou responsável 
legal do aluno ou aluna material 

informativo sobre o combate à 
violência doméstica.

A matéria tem como finalida-
de garantir a segurança e a integri-
dade física e psicológica das mães. 
“O índice de violência doméstica 
tem aumentado significativamen-
te devido ao isolamento social. 
Esse projeto vem de encontro a 
essas questões, bem como pre-
venir e zelar por vidas”, justificou.

Outro projeto aprovado foi o 
de número 2.525/2021, proposto 
pela deputada Pollyanna Dutra 
(PSB), que assegura prioridade 
às mulheres responsáveis pela 
unidade familiar, vítimas de vio-
lência doméstica e de baixa renda, 
nos programas de habitação de 

interesse social promovidos pelo 
Governo do Estado da Paraíba.

O Projeto de Lei 2.570/2021, 
de autoria do deputado Eduar-
do Carneiro (PRTB), que dispõe 
sobre a ‘Política Estadual de In-
centivo à Iniciação da Pesquisa 
Científica e Estudos’ nas escolas 
públicas da Educação Básica da 
Rede Estadual de Ensino, tam-
bém foi aprovado. O parlamentar 
lembra que a pesquisa científica 
consiste num instrumento funda-
mental para a construção e propa-
gação do conhecimento. Os textos 
aprovados seguem agora para as 
comissões de mérito e, em segui-
da, serão apreciados pelo plenário 
da Assembleia.

Política na História

Pelas Prefeituras

Pronto Socorro
A Prefeitura de Araruna inaugurou nessa 
sexta-feira (19), o Hospital Pronto Socorro 
Municipal Doutor Antônio Fialho Morei-
ra. Os investimentos na obra foram com 
recursos próprios de mais de R$ 320 mil. 
O prédio do antigo Inamps foi reformado 
e ampliado para abrigar o hospital. Como 
um decreto municipal proíbe a realiza-
ção de eventos por conta da pandemia da 
covid-19, a cerimônia de inauguração foi 
simbólica, apenas com representantes dos 
poderes e alguns convidados.

235 — Maximino Trácio é proclamado 
imperador. Ele é o primeiro estrangeiro 
a ocupar o trono romano.

673 — O imperador Tenmu do Japão as-
sume o Trono do Crisântemo no Palácio 
de Kiyomihara em Asuka.

1206 — Miguel IV de Constantinopla é 
nomeado Patriarca Ecumênico de Cons-
tantinopla.

1600 — Ocorre o banho de sangue de 
Linköping na Quinta-feira Santa, em 
Linköping, Suécia.

1602 — Fundação da Companhia Holan-
desa das Índias Orientais.

1786 — O rei Gustavo III funda em Esto-
colmo a Academia Sueca para promover 
a língua e a literatura suecas nos moldes 
da Academia Francesa.

1815 — Napoleão entra em Paris após 
escapar de seu exílio em Elba, começando 
seu “Governo dos Cem Dias”.

1848 — Revoluções de 1848 nos Estados 
Alemães: o rei Luís I da Baviera abdica.

1854 — Políticos norte-americanos fun-
dam o Partido Republicano para comba-
ter a escravidão.

1883 — Assinada a Convenção de Paris 
para a Proteção da Propriedade Indus-
trial.

1913 — Song Jiaoren, um dos fundadores 
do Partido Nacionalista Chinês, é ferido 
numa tentativa de assassinato e morre 
dois dias depois.

1941 — O escritor brasileiro Monteiro 
Lobato é preso por criticar as torturas 
praticadas pelo Estado Novo. Ele cum-
priria três meses dos seis a que fora con-
denado.

1952 — O Senado dos Estados Unidos 
ratifica o Acordo de Paz com o Japão.

1956 — A Tunísia obtém sua indepen-
dência da França.

1957 — O Conselho Nacional Suíço con-
cede o voto à mulher.

1981 — Isabelita Perón, viúva de Juan 
Domingo Perón e ex-presidente da Argen-
tina, é condenada por corrupção.

1984 — Em Bruxelas fracassa a cimeira 
da CEE devido à intransigência do Reino 
Unido quanto à sua contribuição para o 
orçamento comunitário.

1990 — Namíbia torna-se uma nação 
independente, após ter sido colônia da 
África do Sul durante 75 anos.

1995 — Atentado terrorista em cinco 
diferentes estações de metrô de Tóquio, 
com o uso de gás sarin, mata 13 e fere 
1.300 pessoas.

2003 — Invasão do Iraque: logo nas 
primeiras horas da manhã, os Estados 
Unidos e três outros países iniciam as 
operações militares no Iraque.

Sem acúmulo

CCJ da Assembleia zera as pautas e 
bate recorde de matérias aprovadas

“Não há registro na história 
da comissão um feito como esse 
de termos conseguido zerar a 
pauta”. A afirmação foi feita on-
tem pelo presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Reda-
ção (CCJ) da Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba (ALPB), deputado 
Ricardo Barbosa (PSB), ao salien-
tar que todas as matérias novas 
e acumuladas que estavam em 
pauta foram apreciadas e estão 
prontas para seguir para serem 
discutidas e votadas em plenário.

Ele disse que isso se deu 
graças ao esforço e dedicação 
dos membros da comissão, cujo 
compromisso de agilizar os tra-
balhos foi maior do que o cansa-

ço ou qualquer outra coisa que 
impossibilitasse as discussões e 
votações. “Desde que iniciamos 
os trabalhos dessa comissão, 
quebramos vários recordes de 
análise e votação de projetos e 
também de horas trabalhadas”, 
lembrou Barbosa.

Segundo ele, dados da as-
sessoria confirmam que a CCJ 
o bateu recorde no número de 
matérias apreciadas este ano. 
Foram analisados 819 projetos 
durante seis reuniões realizadas 
de forma remota. Os membros 
da comissão participaram de 
esforços concentrados com o 
objetivo de atender à extensa 
demanda de trabalho encami-
nhada pelos parlamentares e 
limpar a pauta da CCJ.

Somente na quinta-feira 

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

passada foram apreciadas 110 
matérias que estavam constando 
na pauta. “Conseguimos vencer 
pela primeira vez toda a pauta. 
Nós zeramos todos os projetos 
pendentes na Casa. Fizemos al-
guns esforços concentrados até 

o momento para dar celerida-
de às propostas elaboradas pe-
los deputados. Foram reuniões 
muito positivas e fico feliz com a 
dedicação de todos os membros 
da comissão”, ressaltou Ricardo 
Barbosa.

Deputado estadual Ricardo Barbosa é o presidente da CCJ na Assembleia Legislativa

Foto: Agência ALPB
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Ministério da Saúde assinou contratos de 100 milhões de vacinas com a BioNTech e outros 38 milhões com a Johnson&Johnson

Governo compra 138 milhões 
de doses da Pfizer e Janssen
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O Governo Federal assin-
ou dois contratos para a com-
pra de 138 milhões de doses 
da vacina contra a covid-19. 
De acordo com o Ministério 
da Saúde, 100 milhões de 
doses serão fornecidas pela 
Pfizer/BioNTech e outros 
38 milhões pela Janssen, do 
grupo Johnson&Johnson. A 
expectativa é que os imuni-
zantes sejam entregues até o 
final deste ano.

A vacina da Pfizer/BioN-

Tech, batizada de Comirnaty, 
é a única com registro defin-
itivo no Brasil - a CoronaVac 
e a de Oxford/AstraZeneca, 
por enquanto, só têm autor-
ização para uso emergencial. 
O aval à Comirnaty foi dado 
pela Anvisa em 23 de feverei-
ro deste ano. Já a da Janssen 
ainda não tem autorização 
para ser aplicada no país.

A vacina da Pfizer/Bi-
oNTech deve ser aplicada em 
duas doses, enquanto a da 
Janssen é aplicada em dose 
única. Por isso, a quantidade 
anunciada seria suficientes 

para vacinar cerca de 83,6 
milhões de pessoas. O Plano 
Nacional de Imunização con-
tra a covid-19 considera per-
das operacionais de aproxi-
madamente 5% das doses.

Negociação
Segundo o ministério, 

a negociação com a Pfizer 
prevê a entrega de 13,5 mil-
hões entre abril e junho e 
outros 86,5 milhões de julho 
a setembro. O contrato com 
a Janssen estabelece a entre-
ga de 16,9 milhões de julho a 
setembro e 21,1 milhões de 

outubro a dezembro.
“Cabe ressaltar que 

o cronograma de entrega 
das vacinas é enviado ao 
Ministério da Saúde pelos 
laboratórios e está sujeito a 
alterações, de acordo com a 
disponibilidade de doses e 
a real entrega dos quantita-
tivos realizada pelos fornece-
dores”, diz a nota enviada 
pela pasta.

Com esses contratos, o 
país já tem mais de 562 mil-
hões de doses de vacinas con-
tra a covid-19 contratadas 
para 2021.

A urgente mudança 
no Fisco da Paraíba

Alberto Madeira 
Acilino

amadeiraneto@gmail.com

Agência Estado

A Polícia Federal (PF) 
deflagrou na manhã de on-
tem a Operação Deepwater 
para investigar crimes en-
volvendo o vazamento em 
massa de dados de 220 mi-
lhões de brasileiros ocorri-
do em janeiro. Um hacker 
conhecido como “Vanda-
thegod” foi preso em Uber-
lândia-MG, sob suspeita 
de ser o responsável pelo 
maior vazamento de infor-
mações do país.

Agentes cumprem ain-
da cinco mandados de busca 
e apreensão nos municípios 
de Petrolina (PE) e Uberlân-
dia. As ordens foram expedi-
das pelo ministro Alexandre 
de Moraes, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF).

Como mostrou o Es-
tadão, o megavazamento 
de dados foi revelado em 
janeiro pelo dfndr lab, la-
boratório especializado em 
segurança digital da star-
tup PSafe. Foram colocados 
à venda, em fóruns na inter-
net, mais de 223 milhões de 
CPFs, além de informações 

detalhadas como nomes, 
endereços, renda, imposto 
de renda, fotos, participan-
tes do Bolsa Família e esco-
res de crédito.

O volume de números 
de CPF é maior do que o da 
população brasileira, pois 
foram incluídas na base in-
formações de pessoas que já 
morreram. Além disso, mais 
de 40 milhões de números 
de CNPJ, com informações 
atrelados a eles, também fo-
ram disponibilizados.

Segundo a PF, a divul-
gação de parte dos dados 
sigilosos foi feita gratui-
tamente por um usuário 
do referido fórum que, ao 
mesmo tempo, colocou à 
venda o restante das in-
formações, com pagamen-
to em criptomoedas.

“Após diversas diligên-
cias, a Polícia Federal identi-
ficou o suspeito pela prática 
dos delitos de obtenção, di-
vulgação e comercialização 
dos dados, bem como um 
segundo hacker que esta-
ria vendendo os dados por 
meio suas redes sociais”, 
disse a PF em nota.

PF prende hacker por
vazamento de dados

A Justiça Federal de 
Brasília decidiu absolver 
o ex-presidente Michel 
Temer (MDB) e os outros 
cinco réus no processo 
aberto a partir das inves-
tigações do caso do Decre-
to dos Portos. Com isso, a 
ação penal por corrupção 
e lavagem de dinheiro foi 
encerrada. Também foram 
absolvidos o ex-assessor 
da Presidência, Rodrigo 
Rocha Loures, os empresá-
rios Antonio Celso Grecco, 
Carlos Alberto Costa e Ri-
cardo Conrado Mesquita, 
e o amigo do ex-presidente 
João Baptista Lima Filho, o 
coronel Lima.

A decisão é do juiz 
Marcus Vinícius Reis Bas-
tos, da 12ª Vara Federal 
do Distrito Federal, que 
recebeu o processo depois 
que o emedebista deixou 
a presidência e perdeu o 
foro especial. “A par de se-
rem inverossímeis, os fatos 
indicados na denúncia não 
se fizeram acompanhar de 

elementos mínimos que 
os confirmassem. Não se 
apontou quais seriam as 
vantagens indevidas rece-
bidas ou prometidas; não 
se indicou como teria se 
dado esse ajuste entre os 
Denunciados; não se apon-
tou uma única razão pela 
qual terceiros iriam des-
pender valores em favor de 
agente público por um pe-
ríodo indefinido de tempo, 
ausente qualquer indicação 
de que teria atribuição para 
a prática do ato de ofício al-
mejado. Essas informações 
são essenciais a qualquer 
denúncia que verse sobre 
o suposto cometimento do 
crime de corrupção passiva 
qualificada”, diz um trecho 
da sentença expedida na 
quinta-feira (18).

Na denúncia, oferecida 
em 2018, a Procuradoria 
Geral da República (PGR) 
acusava o ex-presidente de 
receber propinas em troca 
da publicação de um decre-
to no ano anterior, quando 
exercia a Presidência, que 
teria beneficiado empresas 
do setor portuário através 
da prorrogação de contra-
tos de concessão.

Justiça Federal absolve
Temer e o coronel Lima

Por que os serviços ofertados pelo Fisco da Paraíba 
precisam ser melhorados?

Sempre o desenvolvimento tecnológico faz emer-
gir novas formas de organização do trabalho. Estas, por 
sua vez, causaram e ainda causam enormes impactos na 
produção de bens e serviços e na produtividade laboral. 
É farta a literatura sobre as novas questões que surgi-
ram com o avanço da informática e da telemática. Não 
mais tais impactos impuseram mudanças somente na 
indústria. Logo no início do novo milênio, os setores da 
economia ligados às áreas de serviços públicos e priva-
dos sofreram consideráveis transformações.

Nos serviços públicos, por exemplo, as novas tec-
nologias de comunicação, informação, processamento e 
transmissão de dados ampliaram o universo produtivo 
e demandaram dos servidores públicos melhores níveis 
de educação e produtividade, em comparação com o de-
sempenho dos trabalhadores do setor privado.

Com a pandemia do covid-19, várias questões so-
ciais em âmbito urbano e também rural afloraram no 
Brasil e no mundo. A principal delas está sendo a res-
ponsabilidade de oferta de saúde coletiva para a po-
pulação, por parte do Estado. A segunda, e não menos 
importante, é de natureza comportamental. O que se 
pensava ser “uma gripezinha” se transformou numa tra-
gédia. As mortes e o medo de se contagiar com o vírus 
(novo coronavírus) proporcionam uma redução drásti-
ca na mobilidade das pessoas. Neste cenário, a demanda 
por serviços públicos aumentou demasiado e, somente 
com a utilização de ferramentas tecnológicas informa-
cionais para contatos virtuais, torna-se possível ofertar 
os serviços demandados pela população.

Na Paraíba, como em outros estados afetados pela 
pandemia, já se é possível perceber que em alguns se-
tores o contato virtual entre a população e a repartição 
pública existe e,é precário, por duas razões distintas: 
(1) os canais de comunicação que intermediam a rela-
ção entre a prestação do serviço e a população deman-
dante precisam ser urgentemente melhorados; e (2) a 
produtividade laboral do servidor público precisa tam-
bém ser repensada em relação a quantidade e a qualida-
de dos serviços prestados.

Antes da pandemia, as repartições fiscais da Pa-
raíba já se utilizavam de ferramentas tecnológicas para 
melhor servir a população. Contudo, o contato físico en-
tre contribuintes e fazendários era possível, dentro de 
uma estrutura administrativa bem tradicional, do ponto 
de vista burocrático weberiano. Isto significava que as 
possíveis falhas, na interação via on-line, poderiam ser 
sanadas com a presença física dos contribuintes e usuá-
rios nas repartições tributárias.

Agora não mais é possível a presença dos contri-
buintes e usuários nas repartições do Fisco Estadual 
porque estas estão fechadas por imposições corretas 
das autoridades constituídas. Porém, o que se produz 
nas repartições fiscais são serviços demandados diaria-
mente e cada vez mais crescentes. Não se trata apenas 
de serviços de fiscalização e arrecadação de tributos. Os 
contribuintes e usuários interagem com o Fisco tam-
bém para solicitar consultas fiscais, avaliação de imó-
veis para cobrança de ITCD, pagamento e parcelamento 
de IPVA, aquisição de certidões negativas de débitos 
fiscais, parcelamento de débitos, confissão de dívida 
e pagamento de Auto de Infração, pagamento de ICMS 
espontaneamente e tantos outros serviços tributários e 
fiscais, cuja lista não caberia neste breve artigo.

A administração tributária da Paraíba precisa ur-
gentemente melhorar a sua performance de atuação. 
Um novo layout administrativo precisa ser implantado, 
como solução de melhoria, em razão da adequação aos 
novos tempos em que vivemos.

Isto se configura no aperfeiçoamento do desempe-
nho das atividades laborais pelo quadro de servidores 
fazendários paraibanos. Depois da pandemia, os traba-
lhos fiscais devem ser ofertados numa plataforma hí-
brida, ou seja, uma parte via on-line e outra presencial. 
Com esta medida, haveria uma considerável economia 
de recursos. Assim agindo, torna-se possível o Executi-
vo estadual promover, bem como provocar mudanças 
na estrutura institucional do Fisco da Paraíba.

Mariana Hallal
Agência Estado

Rayssa Motta, 
Pepita Ortega e
Fausto Macedo 
Agência Estado

Vão chegar ao país 
1.022.400 doses de 
vacina do consórcio 
Covax Facility

Foto: OMS

Marcelo Brandão
Agência Brasil

Brasil recebe amanhã lote da Covax Facility

O Brasil vai receber neste 
domingo (21) o primeiro lote de 
vacinas contra a covid-19 pro-
venientes do consórcio Covax 
Facility. Serão 1.022.400 doses 
que chegarão ao país às 18h. 
A chegada das vacinas foi con-
firmada pela representante da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e da Organização Pan-A-
mericana da Saúde (Opas) no 
Brasil, Socorro Galiano.

Galiano enviou ontem uma 
carta ao ministro da Saúde, 

Eduardo Pazuello. “É com sa-
tisfação que informamos que o 
primeiro embarque, referente a 
1.022.400 doses da vacina con-
tra Covid-19, adquiridas através 
do mecanismo Covax, chegará 
ao Brasil no dia 21 de março de 
2021”, disse na carta. 

A representante da Opas/
OMS no Brasil informou que 90% 
das doses têm vencimento em 
31 de maio de 2021 e as demais 
10% em 30 de abril de 2021. 
A Covax Facility é uma aliança 
internacional da Organização 
Mundial da Saúde que tem como 
principal objetivo acelerar o de-

senvolvimento e a fabricação de 
vacinas contra a covid-19. Trata-
se de um consórcio internacional 
com o objetivo de garantir acesso 
igualitário à imunização.

A Covax Facility é uma pla-
taforma colaborativa, subsidiada 
pelos países-membros, que tam-
bém visa possibilitar a negociação 
de preços dos imunizantes. A pro-
jeção do consórcio é que sejam 
enviadas 330 milhões de doses 
das vacinas da Pfizer/BioNTech e 
Oxford/AstraZeneca na primeira 
metade de 2021 para 145 países 
integrantes da aliança, que reúne 
mais de 150 nações.
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Foguete construído pela Boeing para as missões Artemis têm o objetivo de retomar viagens com astronautas até 2024

Nasa testa foguete que pode 
levar humanos de volta à Lua
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 A Nasa finalizou na 
última quinta-feira (18) 
um teste de oito minutos 
dos motores de um fogue-
te construído pela Boeing 
para as missões Artemis, 
que têm o objetivo de le-
var de volta astronautas à 
Lua até 2024, mais de meio 
século depois da última ca-
minhada lunar.

A Nasa conduziu teste 
de fogo e calor do núcleo 
do foguete Sistema de Lan-
çamento Espacial (SLS, na 
sigla em inglês) para simu-
lar um lançamento e dispa-
rar os motores enquanto 
o veículo estava ancorado 
em uma torre no Centro 
Espacial Stennis, no Es-
tado norte-americano do 
Mississippi. 

Os quatro motores 
RS-25 rugiram e se acen-
deram pelo tempo de 
duração do teste e pre-
encheram os arredores e 
o céu com nuvens de fu-
maça branca. Depois que 
os motores foram desliga-
dos, foi possível escutar 
os funcionários da Nasa 
aplaudindo na transmis-
são ao vivo em vídeo. 

Um teste anterior em 

Biden enviará 2,5 milhões de 
doses de vacina para o México
Agência Estado

Após pressão da comuni-
dade internacional, o governo 
dos EUA anunciou na última 
quinta-feira, 18, que enviará ao 
México 2,5 milhões de doses da 
vacina da AstraZeneca que estão 
sem uso. A ajuda da Casa Branca 
ocorre ao mesmo tempo que o 
governo de Joe Biden pressiona 
os mexicanos a adotarem medi-
das de contenção da imigração 
na fronteira entre os dois países.

Anteontem, mesmo dia em 
que os EUA concordaram com o 
envio de imunizante, o México 
anunciou a restrição de trân-
sito terrestre pelas fronteiras 
para conter a covid. Na prática, 
a medida não tem efeito sobre a 
fronteira norte, com os EUA, que 
já está bloqueada desde o ano 
passado. A principal consequên-
cia, portanto, é evitar a entrada 
por terra através da Guatemala, 
por onde passam boa parte dos 
imigrantes da América Central.

A Casa Branca anunciou 
ontem que tem 7 milhões de 
doses para entregar a outros 
países. Os imunizantes não 
estão em uso, pois ainda não 
foram aprovados pela agência 
reguladora, a FDA. Na semana 
passada, Biden começou a ser 
pressionado por governos e pela 
AstraZeneca a dividir as doses 
com nações que já aprovaram 
o imunizante - caso do México 
e do Canadá, que receberá 1,5 
milhão de doses. O Brasil, por 
enquanto, não ficou de fora.

Segundo reportagens re-
centes, os EUA teriam um es-
toque de 30 milhões de doses 
da AstraZeneca, número que a 
Casa Branca não confirma. Em 
entrevista coletiva, a porta-voz 
da presidência, Jen Psaki, voltou 
a dizer que há pedidos de países 
pelas vacinas, mas sem revelar 

quais. Em outra ocasião, ela já 
afirmou que o Brasil é um dos 
que está em contato com os EUA 
em busca do excedente.

Nos bastidores, integrantes 
do governo de Jair Bolsonaro 
minimizaram o anúncio sobre 
o envio de doses ao México e ao 
Canadá, com a avaliação de que 
é natural que os EUA busquem 
alinhamento inicial com vizi-
nhos e isso não fecha as portas 
para colaborações futuras com 
outros países.

Psaki disse que os envios 
para México e Canadá seriam 
um “empréstimo”, que os EUA 
receberiam doses da Astra-
Zeneca, ou de outras vacinas, 
no futuro. “Nossa expectativa 
é que também teremos doses 
adicionais da Moderna ou da 
Pfizer para compartilhar com 
outros países assim que os EUA 
cumprirem seu objetivo de va-
cinar toda a população adulta”, 
afirmou a porta-voz.

Os EUA já administraram 
115 milhões de doses desde o 
início da vacinação, em dezem-
bro. Ao menos 75,5 milhões de 
americanos já receberam a pri-
meira dose de uma das vacinas 
disponíveis no país, sendo que 
41 milhões estão completamen-
te imunizados, após receberem 
as duas doses exigidas. “Nossa 
prioridade continua a ser vaci-
nar a população dos EUA, mas 
a realidade é que esse vírus não 
conhece fronteiras e garantir 
que nossos vizinhos possam 
contê-lo é crítico para proteger a 
saúde e a segurança econômica 
dos americanos e para impedir 
a propagação da covid-19 em 
todo o mundo”, disse um fun-
cionário de alto escalão da Casa 
Branca.

Os EUA admitem que a 
decisão foi tomada ao mesmo 
tempo em que conversavam 

com o México sobre a questão 
da fronteira. O tema tornou-se 
a primeira crise do governo 
Biden, com o crescimento da 
chegada em massa de crianças 
imigrantes aos EUA. Psaki ne-
gou, contudo, que Washington 
tenha condicionado uma ques-
tão à outra ou tenha utilizado 
as vacinas para pressionar os 
mexicanos.

Antecipando uma grande 
onda migratória, Biden per-
guntou em uma videochamada 
ao presidente do México, An-
drés Manuel López Obrador, se 
ele poderia ajudar a resolver o 
problema, revelaram anteon-
tem funcionários mexicanos. 
O México se comprometeu a 
receber de volta mais famílias 
centro-americanas deportadas 
sob uma ordem de emergência 
dos EUA e anunciou a restrição 
do trânsito terrestre.

O crescimento da imigra-
ção tornou o governo Biden 
alvo de críticas de republica-
nos e também de democratas. 
A Casa Branca admite que, en-
tre outros fatores, a promes-
sa do presidente de mudar a 
forma como os imigrantes são 
tratados no país tem estimu-
lado a entrada ilegal nos EUA.

Nas últimas semanas, 
o México realizou uma sé-
rie de operações anti-imi-
gração, principalmente ao 
longo de sua fronteira sul. A 
Guarda Nacional invadiu os 
trens para o norte que ado-
lescentes da América Central 
costumam usar para chegar 
até a fronteira com os EUA e 
barrou migrantes com docu-
mentos falsos.

Esse tipo de operação au-
mentou nas últimas semanas, à 
medida que cresceu o número 
de migrantes centro-america-
nos que passam pelo México. 

janeiro foi encerrado após 
cerca de um minuto, tempo 
muito inferior aos quatro 
minutos necessários para 
que os engenheiros cole-
tassem dados suficientes.

A Nasa almeja levar 
novamente os astronautas 

norte-americanos até a Lua 
até 2024, mas o programa 
SLS está três anos atra-
sado e com o orçamento 
estourado em quase 3 bi-
lhões de dólares. O último 
astronauta a caminhar na 
Lua foi Eugene Cernan, em 

dezembro de 1972. 
O Sistema de Lança-

mento Espacial deve ir 
agora ao Centro Espacial 
Kennedy, na Flórida, para 
integração com a espaço-
nave Orion, da Lockheed 
Martin Corp.

Agência Estado

Para muitos america-
nos de origem asiática, o 
massacre de Atlanta, que 
deixou oito mortos - entre 
eles seis mulheres asiáticas 
-, não foi surpreendente. En-
tre as comunidades espalha-
das pelos Estados Unidos, 
o ataque foi visto como o 
exemplo mais recente da 
violência racial dirigida 
contra asiáticos durante a 
pandemia.

Entre 19 de março de 
2020 e 28 de fevereiro de 
2021, houve 3.795 relatos 
de incidentes que variam 
de comentários racistas a 
ataques violentos contra 
asiáticos. Segundo dados do 
Centro de Estudos do Extre-
mismo da Universidade Es-
tadual da Califórnia, no ano 
passado, os crimes de ódio 
contra asiáticos nas 16 das 
maiores cidades americanas 
aumentaram 150% em re-
lação ao ano anterior - ain-
da que o total de crimes de 
ódio denunciados à polícia 
tenha diminuído durante a 

pandemia.
Entre as grandes ci-

dades, Nova York foi a que 
registrou o maior aumento. 
Em 2020, houve 28 inciden-
tes. Em 2019, apenas 3, de 
acordo com dados do depar-
tamento de polícia da cidade. 
Só no mês passado, vários 
ataques a vítimas asiáticas 
foram denunciados à polícia, 
incluindo a violência contra 
uma idosa que foi empurrada 
para fora de uma padaria no 
Queens. Mas nenhum dos in-
cidentes foi registrado como 
crime de ódio. Na verdade, 
a única pessoa processada 
por crime de ódio contra um 
asiático em Nova York este 
ano foi um taiwanês, acusado 
de pichar mensagens contra 
a China.

No sudeste dos EUA, 
onde fica Atlanta, as comu-
nidades asiáticas vêm de-
nunciando o aumento dos 
crimes de ódio. “A supre-
macia branca está literal-
mente nos matando”, disse 
Stephanie Cho, diretora da 
ONG Asian Americans Ad-
vancing Justice, de Atlanta.

Crimes de ódio contra 
asiáticos crescem nos EUA 

Foto: Agência Brasil

A Nasa almeja levar 
novamente os astronautas 
norte-americanos até a Lua
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Valor é resultado da arrecadação com ICMS, IPVA e ITCD efetuada no ano passado pelo Governo do Estado
O Governo da Paraíba 

destinou aos 223 municípios 
do estado R$ 1,651 bilhão 
em repasse dos tributos es-
taduais recolhidos ao longo 
do ano passado, o que repre-
sentou uma alta nominal de 
2,62% sobre o valor de 2019.

O carro-chefe do mon-
tante distribuído ficou por 
conta da cota parte do ICMS 
(Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunici-
pal e de Comunicação), que 
destinou R$ R$ 1,481 bilhão. 
Outros R$ 169,3 milhões vie-
ram do IPVA (Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores).

Conforme a Lei Com-
plementar nº 63 de 1990, o 
montante repassado do ICMS 
corresponde a 25% da arre-
cadação do tributo, distribuí-
do mensalmente às adminis-
trações municipais com base 
na aplicação do Índice de 
Participação dos Municípios 
(IPM), que é definido para 
cada cidade no ano anterior. 
Já sobre o valor do IPVA, o 
estado repassa ao município 
onde o veículo está licenciado 
50% da receita arrecadada 
deste tributo, sendo 10% do 
tributo é repassado ao Fundo 
de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb).

O ICMS é o principal tri-
buto do estado, representan-
do 95% das receitas próprias 
no ano passado (ICMS, IPVA, e 
ITCD). O crescimento dos tri-
butos também colabora com 
a execução orçamentária e 
políticas públicas dos muni-
cípios paraibanos, principal-
mente nas cidades considera-
das de portes médio e grande, 
que receberam maior repasse 
da cota-parte do ICMS em 
2019. De cada R$ 100 arre-
cadados do ICMS, R$ 25 são 
destinado aos municípios.

Avaliação positiva
Para o secretário de Es-

tado da Fazenda, Marialvo 
Laureano, “é importante res-
saltar que o Governo da Pa-
raíba, por meio da Sefaz-PB, 
executa o seu trabalho para 
toda a Paraíba”. O gestor res-
saltou o trabalho realizado 
pela categoria dos auditores 
fiscais. “Basta olhar o repas-
se aos municípios. Para se ter 
uma ideia, quase um terço 
de todo o bolo de receitas/
transferências recebidas pela 
capital paraibana vem do re-
passe dos tributos estaduais”, 
reforça. 

Marialvo Laureano re-
forçou ainda que é funda-
mental o trabalho realizado 
pela Secretaria de Estado da 
Fazenda, “pois os municípios 
receberão mais recursos para 
investir na qualidade de vida 
da sua população”, frisou.

Chico José 
chicodocrato@gmail.com

Municípios recebem R$ 1,6 bi 
em repasses de tributos na PB

Ibovespa 

-1,51%
R$ 5,485

-1,58%
R$ 6,529

-1,87%
R$ 7,604

1,21%
116.221 pts
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Opinião Marcella Zambardino
co-CEO da Positiv.a 

Precisamos discutir sustentabilidade 
no processo industrial e isso é urgente. 
Você já se perguntou quanto contribui com 
a agressão ao meio ambiente consumindo 
produtos que não são biodegradáveis ou 
que necessitam de processos que poluem 
a natureza para serem fabricados? O 
papel da indústria em encontrar soluções 
sustentáveis para diferentes áreas é 
fundamental nos dias de hoje. A natureza 
está cheia de soluções que podem ser 
utilizadas com responsabilidade para um 
futuro que preserva os ecossistemas.

As indústrias tradicionais são uma 
das maiores responsáveis pela destruição 
do meio ambiente, desde a revolução 
industrial, quando as máquinas e a 
exploração de recursos naturais aceleraram 
as escalas de produção, que a poluição 
passou a constituir um problema para 
a humanidade e, cada dia mais, nos 
aproximamos de um planeta que corre 

grande risco de se tornar inabitável com 
escassez de recursos.

O bambu, por exemplo, é uma 
matéria-prima que pode ser utilizada para 
diversas aplicações e praticamente todas 
as partes da planta podem ser utilizadas. 
Classificado como uma gramínea, o bambu 
é uma planta que prospera com facilidade 
em uma ampla gama de climas. É possível 
encontrá-lo em várias partes do mundo. 
Desde terras baixas às altitudes mais 
elevadas, das regiões áridas às tropicais.

Segundo o livro Bambus no Brasil: 
da biologia à técnica, organizado pelos 
pesquisadores Patrícia Drumond e 
Guilherme Wiedman, existem mais de 
1.300 espécies de bambu no mundo. No 
Brasil, é possível encontrar cerca de 200 
espécies diferentes, sendo o país com mais 
ocorrência nas Américas. Uma das maiores 
florestas nativas de bambu do planeta está 
na Amazônia.

Por conta do seu sistema de rizomas, 
o bambu é excelente para proteger o 
solo. Mesmo após a colheita, o sistema 
permanece intacto. Isso ajuda a impedir 
erosão, preserva a umidade vital do solo e 
ajuda a reter nutrientes.

O bambu ainda é um perfeito substituto 
ecológico à madeira, absorve CO² e libera 
35% mais oxigênio na atmosfera do que 
outras árvores e cresce muito e mais rápido 
que a maioria das espécies.

O coco é outro exemplo de matéria-prima 
que pode ser utilizado para diversas funções. 
O coqueiro é uma das plantas mais úteis do 
mundo, por isso, é conhecido como “árvore 
da vida”. Na indústria alimentícia, o coco se 
transforma em diversos produtos, desde 
bolachas, doces, iogurtes, sorvetes, água de 
coco, óleo para cozinhar e por aí vai.

Mas não é só em alimentos que a 
matéria-prima é usada, na indústria 
cosmética, o coco é um ativo altamente 

poderoso com suas propriedades 
hidratantes, que são aplicadas em diversos 
tipos de produtos. No segmento de limpeza, 
ele também é usado de diferentes formas, 
seja nos conhecidos sabões em barra ou em 
lava roupas em pó.

O Brasil com sua enorme riqueza 
natural, tem tudo para ser protagonista 
mundial na bioeconomia. Precisamos nos 
aproximar e conhecer mais a fundo nossa 
biodiversidade. Nossa natureza ainda é 
extremamente abundante em insumos 
multifuncionais e repletos de benefícios 
para nossa saúde, e quem detém esse 
conhecimento são os povos tradicionais.

Como diz o incrível cientista Carlos 
Nobre: “Temos que começar a aplicar 
tecnologia na floresta, porque o nosso 
diferencial econômico é a biodiversidade”.

Desafio as novas e novos 
empreendedores a inovar com um olhar de 
responsabilidade sobre o futuro do planeta.

Natureza como solução para uma indústria mais sustentável

RaNkINg da COta-PaRtE dE ICMS EM 2020

n Os 12 municípios que mais receberam cota-parte do 
ICMS em 2020 foram: João Pessoa (24,49%); Campina 
Grande (13,88%); Cabedelo (8,68%); Santa Rita (3,98%); 
Alhandra (2,13%); Patos (1,96%); Bayeux (1,60%); Con-
de (1,54%); Sousa (1,36%); Pitimbu (1,11%), Cajazeiras 
(1,11%); e Guarabira (1,07%).  Esses municípios repre-
sentaram 63% da cota-parte do ICMS no ano passado.  

n Os dados do Índice de Participação dos Municípios 
(IPM) e o valor do repasse dos dois tributos estaduais 
aos 223 municípios do estado (ICMS e IPVA) são infor-
mados no portal da Secretaria do Estado da Fazenda 
www.sefaz.pb.gov.br por meio da seção Portal do Ci-
dadão, na parte Municípios (informações).

Reestruturação

Banco do Brasil fecha agência em 
Campina grande e sindicato protesta

Até o final de maio a 
agência do Banco do Brasil, 
localizada na Avenida Assis 
Chateaubriand, no bairro 
Jardim Paulistano, em Cam-
pina Grande, será  desati-
vada. A unidade fica numa 
área estratégica, de inten-
so comércio, e próxima do 
Complexo Judiciário da Li-
berdade. A desativação faz 
parte do programa de rees-
truturação do BB elaborado 
pelo Governo Federal, que 
também prevê demissões 
voluntárias na bicentenária 
instituição financeira.

Esse programa está 
sendo considerado pelas li-
deranças do movimento sin-
dical bancário, como “uma 
operação desmonte” do Ban-
co do Brasil. Esdras Luciano, 
presidente do Sindicato dos 
Bancários de Campina Gran-
de e região, avalia  que “essa 
operação desmonte já vem 

acontecendo há algum tem-
po”. De acordo com o sindica-
lista, nos últimos cinco anos, 
15 agências  foram fechadas 
na Paraíba.

Levantamento feito pelo 
sindicato revela que o Banco 
do Brasil não tem agências 
em 176 municípios paraiba-
nos.  Outro dado preocupan-
te, aponta que,  nesses muni-
cípios não existe nenhuma 
agência bancária. Esdras 
Luciano ressalta que, nos 
municípios onde o Banco do 
Brasil deixou de atuar, não 
foi aberta nenhuma agência 
de banco privado.

“Os bancos privados não 
têm  interesse de funcionar 
em municípios de pequeno 
porte”, frisa o sindicalista, ar-
gumentando que apenas os 
bancos  públicos desenvol-
vem o papel social de aten-
dimento que não é somente 
voltado para o lucro, mas, 
igualmente, para a prestação 
de serviço à população, e ao 
fomento das atividades pro-

dutivas. “Quando a política 
do Governo é de desmontar 
o Banco do Brasil, o maior 
prejudicado  é a população”, 
sustenta o presidente do 
Sindicato dos Bancários de 
Campina Grande.

Pandemia da covid-19
Outro problema que 

está sendo debatido pelas 
entidades sindicais com a Fe-
naban (Federação Nacional 
dos  Bancos) é a adoção de 
medidas rígidas para preve-
nir os trabalhadores bancá-
rios e a população contra a 
pandemia da covid-19. “Este 
é um comitê de crise que se 
reúne sempre que os índices 
de casos aumentam para tra-
tar da rigidez dos protocolos 
de cada banco”, disse Esdras.

Ele acrescentou que 
essas negociações foram re-
tomadas na semana passa-
da, quando os sindicatos de 
trabalhadores tomaram co-
nhecimento de que alguns 
bancos reduziram seus pro-

tocolos de segurança.  “Eles 
deixaram de fazer a saniti-
zação de suas agências. Não 
querem mais fechar agên-
cias para fazer a limpeza e 
querem apenas afastar o 
funcionário que apresentou 
algum tipo de sintoma sus-
peito”, alertou.

Ainda de acordo com 
o presidente do Sindicato 
dos Bancários de Campi-
na Grande, o Ministério da 
Saúde publicou, em 2020, 
uma portaria flexibilizando 
os protocolos de segurança 
dos bancos. O texto da porta-
ria diz que a limpeza de um 
ambiente com álcool 70%, 
tem o mesmo efeito de uma 
desinfecção com produtos 
específicos para essa tarefa. 
Com base nessa portaria, de 
acordo com o sindicalista, 
uma parcela dos bancos, in-
cluindo-se os bancos públi-
cos, deixou de aplicar seus 
protocolos mais rígidos na 
pandemia para seguir a por-
taria ministerial.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Levantamento do Sindicato 
dos Bancários revela que o 
banco não possui agências em 
176 municípios paraibanos
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Valor médio do combustível ficará em R$ 2,69 por litro nas refirarias e pode não chegar ao bolso do consumidor

A Petrobras anunciou 
ontem que o preço médio da 
gasolina em suas refinarias 
terá redução de R$ 0,14 por 
litro, o que representa uma 
queda de 4,95% a partir de 
hoje. Esta é a primeira queda 
no preço do combustível  que, 
deste janeiro, já havia subido 
seis vezes. O preço médio da 
gasolina ficará em R$ 2,69 

por litro. O diesel não sofre 
alteração, permanecendo em 
R$ 2,86 por litro.

O impacto do reajuste 
nas refinarias, porém, não 
repercute de forma imediata 
no custo da gasolina nos pos-
tos de combustível. De acor-
do com nota divulgada pela 
estatal, as variações para 
mais ou para menos estão 
associadas ao mercado in-
ternacional e à taxa de câm-
bio e têm influência limitada 

sobre o valor repassado aos 
consumidores finais.

“Como a legislação bra-
sileira garante liberdade de 
preços no mercado de com-
bustíveis e derivados, a mu-
dança no preço final depen-
derá de repasses feitos por 
outros integrantes da cadeia 
de combustíveis. Até chegar 
ao consumidor são acresci-
dos tributos federais e esta-
duais, custos para aquisição 
e mistura obrigatória de 

etanol anidro, além das mar-
gens brutas das companhias 
distribuidoras e dos postos 
revendedores de combustí-
veis”, diz a nota.

Alta acumulada 
Com o novo anúncio, o 

combustível passa a acumu-
lar alta de R$ 46,2% desde 
o início do ano. Já o diesel 
subiu 41,6%. A sequência 
de aumentos gerou críticas 
públicas do presidente Jair 

Bolsonaro. No mês passado, 
ele anunciou mudança no 
comando da Petrobras, indi-
cando general Joaquim Silva 
e Luna para a presidência. 
Ele deverá substituir Rober-
to Castello Branco, cujo man-
dato se encerra hoje. O anún-
cio da troca gerou queda nas 
ações da empresa.

No último dia 16, o Co-
mitê de Pessoas da Petrobras 
considerou que Luna preen-
che os requisitos legais para 

a indicação e o considerou 
apto para exercer o cargo. O 
general precisa ainda ser elei-
to em assembleia geral dos 
acionistas convocada para o 
dia 12 de abril. Em seguida, 
seu nome deve ser aprovado 
pelo Conselho de Administra-
ção da estatal, composto por 
11 membros. Sete deles são 
indicados pela União que é 
a acionista majoritária, três 
pelos demais acionistas e um 
pelos empregados.

Léo Rodrigues 
Agência Brasil

Após seis reajustes, preço da 
gasolina tem primeira queda
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O vice-presidente Ha-
milton Mourão afirmou 
ontem que o fundo do 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) 
para Amazônia pode che-
gar a US$ 1 bilhão em 
recursos para a região. 
Presidente do Conselho 
Nacional da Amazônia, 
Mourão disse que a cria-
ção do fundo foi proposta 
em 2019.

“Inicialmente acho que 
vão começar a trabalhar 
com recursos do próprio 
banco e vão buscar doa-
ções. O dado que eu tenho aí 
é que poderia chegar a US$ 
1 bilhão, (cerca de) R$ 5,5 
bilhões”, afirmou em con-
versa com jornalistas.

Mourão ressaltou que 
o novo fundo é similar ao 
Fundo da Amazônia, que 
reunia doações da Norue-
ga e Alemanha, mas foi pa-
ralisado após declarações 
do presidente Jair Bol-
sonaro e do ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, que questionaram 
a iniciativa.

Aplicação
Sobre o novo fundo 

do o vice-presidente des-
tacou que ainda é preciso 
“construir a arquitetura” 
de funcionamento da ini-
ciativa, como quem será 
responsável por gerenciar 
os projetos em que os re-
cursos serão aplicados. 
Segundo ele, a área econô-
mica do governo é respon-
sável por definir isso.

Fundo para Amazônia 
pode chegar a US$ 1 bi
Emilly Behnke
Agência Estado

Combate à covid-19

Procon autua 57 agências bancárias 
e 32 lojas durante fiscalizações em JP

A Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor (Procon-JP) autuou 
57 agências bancárias este 
ano por descumprimento à 
legislação prevista nos decre-
tos municipal e estadual que 
norteia as medidas de pre-
venção à covid-19, em João 
Pessoa, e de leis como a que 
limita o tempo de espera para 
atendimento nas filas dos 
bancos. A fiscalização às lojas 
do comércio continua e, esta 
semana, 32 estabelecimentos 
foram notificados no Centro 
da capital para adequação às 
normas de prevenção e com-
bate ao coronavírus.

As agências bancárias 

com irregularidades foram 
flagradas durante a “Ope-
ração Banco Saudável”, que 
será retomada no final deste 
mês e início de abril, momen-
tos em que há grande afluxo 
de pessoas devido aos pa-
gamentos de salários e das 
aposentadorias. O secretário 
Rougger Guerra salienta que, 
além dos bancos, a fiscaliza-
ção do Procon-JP está atuan-
do em várias frentes neste 
momento da pandemia.

A Operação Banco Sau-
dável verifica o que deter-
mina os decretos municipal 
e estadual, além de outras 
legislações, a exemplo das 
leis que limitam o tempo de 

atendimento nas filas (mu-
nicipal 8.744/1998 e a es-
tadual 9.426/2011). “A ins-
peção já visitou dezenas de 
agências em vários bairros 
da capital, a exemplo de Bes-
sa, Manaíra, Tambaú, Tam-
bauzinho, Torre, Cruz das 
Armas, Geisel, Cristo, Ban-
cários, Mangabeira, Centro 
e Varadouro, além das ins-
taladas no campus da UFPB 
e nas Avenidas Beira-Rio e 
Epitácio Pessoa”, informa 
Rougger Guerra.

Lojas
A fiscalização do Pro-

con-JP às lojas do comércio 
do Centro da capital esta 

semana está verificando o 
cumprimentos dos decretos 
de prevenção à covid-19 e 
notificou 32 estabelecimen-
tos para que façam algumas 
adequações. Os estabele-
cimentos autuados estão 
sujeitos às penalidades pre-
vistas na legislação, a exem-
plo da aplicação de multas 
que podem variar entre R$ 
10 mil e R$ 15 mil, além de 
interdição temporária, de-
pendendo da gravidade da 
infração e da existência de 
reincidências para o mesmo 
problema. O prazo legal para 
a defesa é de 10 dias a partir 
da data do recebimento do 
auto de infração.

As resoluções que re-
duzem e zeram as alíquotas 
do Imposto de Importação 
sobre diversos bens de capi-
tal e equipamentos de infor-
mática e telecomunicações 
foram publicadas, ontem, no 
Diário Oficial da União e en-
tram em vigor em sete dias. 

Os bens de capital são 
máquinas e equipamentos 
usados na produção. Em 
nota, o Ministério da Econo-
mia informou que a medida 
vai reduzir custos e aumen-
tar a competitividade de di-

versos setores da economia 
e beneficiar os consumido-
res, que pagarão menos para 
comprar itens como compu-
tadores e celulares. Por cau-
sa da desvalorização do real 
no último ano, esses produ-
tos tiveram alta considerável 
de preços no país.

As resoluções nº 
171/21 e nº 172/21 espe-
cificam os bens de capital, 
de diversos setores, e equi-
pamentos de informática e 
telecomunicações que tive-
ram as alíquotas zeradas. 
No caso da Resolução nº 
173/21, são os produtos que 
tiveram a alíquota de impor-

tação reduzida. De acordo 
com o Ministério da Econo-
mia, os preços deverão ficar 
de 2% a 5% mais baratos 
para o consumidor e a me-
dida provocará perda de ar-
recadação de R$ 1,4 bilhão 
este ano. Como a mudança 
ocorreu num imposto regu-
latório (usado para regular 
a economia), o governo não 
precisa elevar outros im-
postos ou cortar gastos para 
compensar a perda de arre-
cadação, como determina a 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal para outros tributos.

Atualmente, as tarifas 
de importação desses pro-

dutos variam de zero a 16% 
para as mercadorias que pa-
gam a tarifa externa comum 
(TEC) do Mercosul, e agora 
vão variar de zero a 14,4%. 
Com a redução, uma máqui-
na que paga 10% de imposto 
para entrar no país pagará 
9%. Um eletrônico tarifado 
em 16% passará a ser tarifa-
do em 14,4%. Os itens com 
tarifas em 2% terão redução 
maior e a alíquota zerada.

Entre os produtos be-
neficiados estão celulares e 
computadores do tipo lap-
top, equipamentos médicos 
de raio-X e microscópios 
ópticos. 

Governo zera Imposto de Importação 
sobre bens de capital e informática
Andreia Verdélio
Agência Brasil
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O presidente do Con-
gresso, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), disparou um mo-
vimento pela volta do Refis 
(programa de parcelamento 
de débitos tributários). Na vi-
são dele, após a aprovação da 
Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) do auxílio 
emergencial, a prioridade é 
cuidar da “saúde financeira” 
das empresas e pessoas físi-
cas afetadas pelo impacto da 
pandemia covid-19. Ele quer 
agilizar a tramitação do novo 
Refis nos próximos 30 dias.

O próprio Pacheco já tem 
um projeto, apresentado no 

ano passado, e designou o lí-
der do governo no Senado, 
Fernando Bezerra (MDB-PE), 
como relator. Bezerra este-
ve ontem com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, para 
discutir o novo programa.

Segundo auxiliares, o 
senador quer também en-
campar a proposta para uma 
nova rodada de repatriação 
de recursos de contribuintes 
que estão no exterior e não 
foram declarados à Receita 
com o argumento de reforçar 
os cofres do governo. Ele já 
avisou a Guedes que não vai 
esperar a reforma tributária, 
como queria a equipe econô-
mica, já que a proposta não 
avançará rápido.

Congresso e governo 
negociam novo Refis
Adriana Fernandes
Agência Estado
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Dados foram divulgados pelo Dieese, que apresentou ainda outros aspectos do perfil da pessoa idosa em tempos de pandemia

A Paraíba possui 672 mil pes-
soas com 60 anos ou mais e des-
se total 16.128 testaram positivo 
para a covid-19. Os dados foram 
divulgados em fevereiro, pelo De-
partamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) que apresentou ainda ou-
tros aspectos do perfil da pessoa 
idosa em tempos de pandemia. Se 
reside com outras pessoas, se tem 
comorbidade, se possui plano de 
saúde e se ainda atua no mercado 
de trabalho. O gráfico com dados 
nacionais e por estado, elaborado 
pelo Dieese, utilizou informações 
fornecidas pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 
Segundo a assessoria do órgão, a 
divulgação tem como objetivo aju-

dar a pensar e direcionar políticas 
públicas no sentido de combater a 
pandemia, além de destacar a im-
portância da vacinação para esse 
grupo de pessoas. 

O  n ú m e r o 
de contaminados 
com a covid-19 
na Paraíba ficou 
abaixo da média 
nacional. Enquan-
to no estado 2,4% 
das pessoas ido-
sas contraíram a 
doença, em todo o 
país foram 2,5%. 
Ainda segundo o 
documento, do to-
tal de pessoas com 
60 anos ou mais que vivem aqui 
no estado 87% (quase 585.000) 
residem com outras pessoas e 25% 
(168.000) afirmaram morar com 

estudantes, ou seja, correm mais 
risco de contaminação. Mais da me-
tade, 59%, possui comorbidade, o 
que segundo as autoridades de saú-
de é um agravante para a covid-19, 

e apenas 23% disse 
possuir plano de 
saúde, já no Brasil 
32% das pessoas 
com 60 anos ou mais 
possuem assistência 
médica privada. Os 
números represen-
tam claramente a 
dependência do Sis-
tema Único de Saú-
de (SUS), inclusive 
durante a pandemia. 

Sustento da família
Outro dado relevante diz res-

peito ao fato de que 81% dos ido-
sos contribuem com 50% ou mais 

na renda domiciliar aqui no estado, 
são pelo menos 545 mil colaboran-
do de forma direta com o sustento 
da família. O gráfico não divulgou o 
número de óbitos em decorrência 
da covid-19, mas explicita a impor-
tância das pessoas com 60 anos ou 
mais para a economia justificando 
também a necessidade da vacina 
para esse grupo. O gráfico apontou 
ainda que em relação ao Brasil os 
paraibanos estão em menor quan-
tidade no mercado de trabalho e 
precisaram mais do auxílio emer-
gencial. Na Paraíba mais de 36% 
das pessoas com 60 anos ou mais 
vivem em domicílios que recebe-
ram o auxílio do Governo Federal, 
o número é 10% maior que o ín-
dice nacional de 26%. Quase 110 
mil ainda atuam no mercado de 
trabalho, ficando abaixo do índice 
nacional em 2,2%.

Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

Mais de 16 mil idosos tiveram 
covid-19 na PB até fevereiro

Foto: Marcus Antônius

Aposentada teve 25% dos pulmões comprometidos
A aposentada Maria Inês de Brito, 

de 66 anos, teve covid-19 no mês de 
junho e chegou a ter os pulmões com-
prometidos em 25%. Apesar de possuir 
plano de saúde, o tratamento foi feito 
em casa. “Meu marido e meu neto que 
moram comigo, precisaram se afastar 
e eu fiquei 21 dias me tratando. Senti 
muito cansaço e fadiga, dor nas costas, 
dor de cabeça”. 

Comorbidade
A entrevistada está entre os quase 

397 mil paraibanos com 60 ou mais 
que possuem comorbidade, ou seja, 
são ainda mais vulneráveis em relação 
à doença. “Sou diabética, hipertensa e 
tive câncer na tireóide que sigo acompa-
nhando”. Na casa, apenas a aposentada 
possui plano de saúde. “Meu marido 
utiliza o SUS. O plano é muito caro, mas 
eu preciso porque tenho a saúde mais 
frágil, já o meu marido está começando 

SAIBA MAIS 
n Segundo o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, 
elaborado pelo Ministério da Saúde, as pessoas com 60 a 69 anos, como é o caso 
das entrevistadas, serão vacinadas após as pessoas com 60 anos ou mais institu-
cionalizadas; pessoas com deficiência institucionalizadas; povos indígenas vivendo 
em terras indígenas; trabalhadores de saúde; pessoas de 80 anos ou mais; pessoas 
de 75 a 79 anos; povos e comunidades tradicionais ribeirinhas; povos e comunida-
des tradicionais quilombolas e pessoas de 70 a 74 anos. No país a imunização teve 
início em 18 de janeiro e na Paraíba as primeiras doses começaram a ser aplicadas 
no dia seguinte. Segundo informações contidas no site do Ministério da Saúde, a 
previsão é de que este ano 354 milhões de doses sejam aplicadas em todo o país, 
sendo o público da Paraíba de 1.331.853 pessoas.

a adoecer agora”. Apesar do quadro 
delicado, a aposentada ainda não foi 
vacinada.

Mesma situação pela qual passa a 
aposentada Maria Verônica Sales. Aos 69 
anos, a idosa mora com o marido, duas 
filhas e uma neta. “Eu não tive covid, gra-
ças a Deus, por isso tenho medo. Eu ajudo 
meu filho que é casado e ficou desempre-

gado em novembro do ano passado”. A 
aposentada faz parte dos 81% dos idosos 
da Paraíba que contribuem com metade, 
ou mais, da renda do domicílio e tem filha 
em idade escolar. “Estou aguardando an-
siosa pela minha vez na fila da vacinação, 
porque assim vamos ter uma segurança a 
mais em relação a essa doença tão terrível 
que tem tirado a vida de tantas pessoas”.

Ainda segundo o 
documento, do total de 
pessoas com 60 anos, 
ou mais que vivem no 
estado, 87% residem 
com outras pessoas

O número de contaminados pelo coronavírus na Paraíba ficou 
abaixo da média nacional. Enquanto no estado 2,4% das 

pessoas idosas contraíram a doença, em todo o país foram 2,5%
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Reflexões atemporais

Belo, é tudo 
quanto agrada 

desinteressadamente.

Immanuel Kant

Pecado da carne
O grupo Rei das Carnes anuncia 
a abertura da sua 5ª loja em João 
Pessoa, localizada no Bairro dos 

Estados e que será inaugurada nos 
próximos dias. Com o mercado do 
setor cada vez mais aquecido, com 

a febre dos churrascos e espeti-
nhos, e o aprimoramento da pro-
dução com novos cortes de carnes 
nobres, a empresa já está instalada 
em Manaíra, Centro, Bessa e Inter-

mares, com grande sucesso

É hoje!20

Euclides José de 
Menezes, Aluízio 
Antunes de França, 
Antônio Almeida 

de Lacerda, Camila Freitas, Deborah 
Cavalcanti Figueiredo, Fabiano Soa-
res Batista, Janette 
Gomes Paredes, 
Glauciana da 
Silva Campos, Jacó 
Moreira Maciel, 
Jerônimo Franco 
de Almeida, Jules 
Mouzalas de Sousa 
e Silva, Léo Moura Monteiro, Maria 
Ieda Simões, Maria Iolanda de Al-

meida, Sebastião 
Ferreira Filho, 
Maria José Maia, 
Patrícia Urquiza 
Lundgren, Samara 
Queiroz e Veruska 
Karla Carvalho 
Guedes.

Aniversariando

Para desgustar só ou 
em boa companhia o 
HAO oferece pratos 
com sabores exclusivos

Contato: 83. 98899-8710

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

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

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

Fale com Abelardo

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

Mais ministros
E a coluna continua 
recebendo informações 
sobre os paraibanos que, 
eventualmente, tenham 
exercido, mesmo que 
interinamente, o cargo 
de Ministro de Estado no 
Brasil.  
Segundo informações do 

professor Itapuan Botto 
Targino, membro da 
Academia Paraibana de 
Letras, o professor José 
Carlos Dias de Freitas, 
que foi diretor geral do 
DNER, assumiu tempo-
rariamente o Ministério 
dos Transportes no Go-
verno FHC. O detalhe é 
que José Carlos, embora 
radicado na Paraíba, era 

cearense, de Sobral.  Já o 
paraibano Jose Lopes de 
Andrade teria ocupado 
o ministério da Viação e 
Obras Públicas na gestão 
de José Américo na era 
Vargas. E, segundo o ad-
vogado Cleanto Gomes, 
o paraibano Djavir Ar-
ruda teria sido ministro 
durante o Governo Jânio 
Quadros.

Vacina, sim!
A deputada dra. Paula teve aprovado 
pela Assembléia Legislativa reque-
rimento que transfere recursos de  
emendas parlamentares para a compra 
de vacinas. Em intensa mobilização 
contra a Covid-19, esperançosa com 
a nomeação do médico Marcelo 
Queiroga no Ministério da Saúde, a 
parlamentar cajazeirense está de-
senvolvendo diversas ações a favor 
da vacinação, conclamando os seus 
colegas parlamentares para ajudar o 
Governo em seu esforço para imunizar 
a população.

Muitos restaurantes da cidade 
estão vivendo dias de agonia por 
conta das medidas restritivas que 
voltaram a ser adotadas por conta 
do agravamento da pandemia. 
Um deles, o Nóz, aberto no início 
do ano passado em Manaíra, com 
o objetivo de concorrer com o 
Nau, num investimento bastante 
elevado, cerrou, definitivamente, 
as suas portas.

Gosto amargo
O Bar do Cuscuz, o BDC, que tem 

como um dos sócios o jogador 
Hulk, foi denunciado pelo Minis-
tério Público da Paraíba por ter 

provocado aglomeração de clien-
tes durante um dos jogos deci-

sivos do Campeonato Brasileiro, 
descumprindo decreto municipal 

para impedir a propagação da 
Covid. E a multa aplicada é bem 

salgada: R$ 100 mil.

Compromisso 
com a estética
Natache Cabral de Paula, filha do 
médico  Vilibaldo Cabral, pupilo 
do professor Ivo Pitanguy e um dos 
precursores da cirurgia plástisca na 
Paraíba, segue os caminhos do pai 
em sua preocupação com a beleza 
feminina. Ela dirige a NC Estúdio 
de Estética onde vem acumulando 
excelentes resultados e consolidan-
do o seu nome entre as melhores 
do setor. 

A 21ª versão do Big Brother Brasil, 
que está sendo exibida pela Rede 
Globo, vem batendo todos os 
recordes da história do progra-
ma, tanto em níveis de audiência 
quanto de faturamento, com todas 
as suas cotas vendidas às melho-
res marcas do mercado nacional e 
internacional, superando as mais 
otimistas expectativas da direção 
da emissora.

Talento
Dando sequência a uma tradição de 
família que reúne excelentes profissio-
nais da medicina, o dr. Roberto Chian-
ca Teixeira de Carvalho Filho concluiu 
com brilhantismo a Residência Médica 
em cirurgia plástica do Hospital Muni-
cipal Barata Ribeiro, no Rio de Janeiro,  
considerado um centro de referência 
na especialidade.

BRUNA BORGES: simpatia, alegria e 
competência no comando do progra-
ma Mulher Demais, da TV Correio

Luto na sociedade
A morte do empresário José Carlos Teixeira, 
mais uma vítima da Covid-19, obteve uma 
intensa repercussão na sociedade paraiba-
na onde ele pontificou, por muitos anos, 
ao lado de sua esposa, Carmem Teixei-
ra, com inúmeros empreendimentos na 
Paraíba, com quem formava um casal de 
muito prestígio social e muitas relações de 
amizade. A família e os amigos estão com 
suas atenções voltadas para o estado de 
saúde de Carmem que permanece inter-
nada, também infectada pelo coronavírus.

 O PUBLICITÁRIO Frank Ramalho e Flávia 
de Lourdes, ele uma das referências da 
propaganda na Paraíba, casaram-se esta 

semana, em cerimônia íntima

Casa do artista

O Museu 
Casa do 
Artista, 

reaberto ontem 
pelo governador 
João Azevêdo, 
tem um espaço 
denominado 

Terraço Goretti Zenaide, 
numa justa homenagem à 
jornalista e militante cultural, 
já falecida, que dedicou muito 
de sua atividade à promoção 
do trabalho dos artesãos pa-
raibanos. O local será ambien-
tado com um quadro a óleo, 
de autoria da artista plástica 
Valéria Antunes, retratando a 
homenageada em um dos seus 
melhores momentos.

EUDES ROCHA JR - Aproveito o espa-
ço da sua prestigiosa coluna para fa-
zer uma denúncia e ao mesmo tempo 
um desabafo: nesses severos tempos 
de pandemia tenho percebido com 
descontentamento e revolta de como 
os bancos os laboratórios e muitos 
consultórios médicos têm dado pou-
ca atenção a higienização seguindo 
os padrões da vigilância sanitária por 
conta da Covid-19. Uma pessoa se sen-
ta é atendida e vai embora e ninguém 
higieniza a cadeira entre um paciente 

e outro. No Banco do Brasil e no Itaú 
constatei a mesma coisa e, também, 
em vários locais que tive a oportuni-
dade de frequentar durante esses qua-
se 12 meses da pandemia. É revoltante 
porque a gente luta tanto para não se 
contaminar e chega nesses ambientes 
muito frequentados e não encontra re-
gras mínimas de higiene. Sugiro então 
que a vigilância sanitária faça “visitas 
surpresa” e, se for o caso aplique a 
multa adequada!
Grato por sua atenção e divulgação.



Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Roubo da Taça
Há 55 anos, acontecia o primeiro roubo da Taça Jules 
Rimet, quando estava exposta em Londres, antes da 
Copa do Mundo de 1966 na Inglaterra. Página 23
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O Campinense faz hoje, 
às 16h, no Amigão em Campi-
na Grande, o primeiro de dois 
amistosos contra o Central 
de Caruaru. Após a goleada 
humilhante para o Bahia (7 
a 1), na Copa do Brasil, este 
é o primeiro jogo da Rapo-
sa, nesta fase de preparação 
para o Campeonato Paraiba-
no de 2021, que começa no 

dia 31 deste mês. O segundo 
amistoso com a equipe per-
nambucana será no próximo 
dia 23, às 15h30, no Estádio 
Lacerdão, em Caruaru.

A novidade da Raposa 
para esta partida é a presen-
ça do atacante Rodrigo Amo-
rim, contratado recentemen-
te. Nos últimos dias, o técnico 
Ederson Araújo treinou mui-
to a recomposição da marca-
ção, ao perder a bola, um pro-
blema grave apresentado no 

jogo contra o Bahia, quando 
o time atacou em massa, mas 
deixou amplos espaços para 
os contra-ataques.

“Estes amistosos são 
muito importantes para cor-
rigir uns erros apresentados 
contra o Bahia, alguns, in-
clusive, individuais, que não 
podem se repetir numa com-
petição tão nivelada como 
é o Campeonato Paraibano. 
Vou fazer algumas mudanças 
também e a nossa intenção 

é chegar no dia 4, no dia da 
nossa estreia contra o São 
Paulo Crystal, muito melhor. 
A gente respeita o adversá-
rio, mas o Campinense, pelo 
nome que tem e pela sua his-
tória, não pode pensar em 
outro resultado que não seja 
a vitória, mesmo jogando fora 
de casa”, disse o treinador ru-
bro-negro.

Após as dispensas de al-
guns atletas, no começo desta 
semana, Ederson Araújo es-

pera a chegada de outros jo-
gadores. “Nós estamos aguar-
dando a chegada dos atletas, 
que possam se juntar ao gru-
po e tornar o elenco mais for-
te”, completou o treinador.

Pelo lado do Central, o 
técnico Pedro Manta come-
morou a folga que ganhou 
no Campeonato Pernambu-
cano, após o adiamento do 
jogo contra o Sport para o 
dia 31 deste mês. Ele quer 
aproveitar esse tempo para 

corrigir alguns erros apre-
sentados pela equipe na 
competição.

“A partir de agora, esta-
mos planejando esse novo 
momento que teremos pela 
frente. Vamos buscar traba-
lhar a parte tática, que esta-
mos vendo a necessidade. 
Ganhamos tempo para nos 
prepararmos melhor. Temos 
que nos acomodar e melho-
rar o aspecto do grupo tatica-
mente”, disse o treinador.

Mais uM TesTe 
paRa a Raposa
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Copa do Nordeste

Treze se concentra para o jogo contra o aBC-RN
Foto: Instagram/Trezeoficial

Eliminado da Copa 
do Brasil, o Treze procu-
ra esquecer a competição 
nacional e focar na Copa 
do Nordeste, onde faz uma 
excelente campanha, na 
segunda colocação do gru-
po A, com 5 pontos. Agora, 
é hora de focar no próxi-
mo adversário, o ABC de 
Natal, amanhã, às 18h, no 
Estádio Amigão, em Cam-
pina Grande.

O técnico Marcelinho 
Paraíba considerou a der-
rota contra o América como 
injusta, diante da pressão 
que o Galo exerceu, sobre-
tudo no segundo tempo. 
“Fomos melhores no segun-
do tempo e pressionamos 
muito a equipe deles, que 
se limitou a se defender. 
No final era tudo ou nada, 

avançamos demais a equipe 
e claro, demos espaço para 
que eles matassem o jogo. 
Também fomos prejudica-
dos pela arbitragem. Mas 
futebol é assim, quem não 
faz leva. Agora, é esquecer 
a Copa do Brasil e focar na 
Copa do Nordeste, que es-
tamos bem na competição 
e com grandes chances de 
passar para a segunda fase”, 
disse o técnico.

Finanças
Depois de uma semana 

agitada, com os jogadores 
fazendo uma paralisação 
de um dia em protesto con-
tra o atraso no pagamento 
dos salários, o Treze aca-
bou tendo uma vitória im-
portante fora das quatro 
linhas.

O clube ganhou na Jus-
tica uma ação contra a pe-
nhora de todas as receitas 

do clube, com premiações 
da Copa do Brasil, Copa do 
Nordeste e Timemania. A 
partir de agora, a penhora 

será de apenas 20 por cen-
to do que o clube arreca-
dar, para o pagamento de 
dívidas. 

Comenta-se nos basti-
dores do clube, que esta de-
cisão vai liberar 80 por cento 
de R$ 2.888.000,00, que ti-
nham sido retidos pela Jus-
tiça, referentes às cotas de 
participação na Copa do Bra-
sil e Copa do Nordeste, além 
da arrecadação com a Time-
mania, desde junho do ano 
passado. Sendo assim, o clu-
be aguarda R$ 2.310.400,00 
nos próximos dias.

Segundo uma fon-
te que não quis revelar 
o nome, a dívida total do 
Galo atualmente é de R$ 
5.500.000,00. A reporta-
gem de A União tentou falar 
com o presidente do clube, 
Walter Junior, para confir-
mar esses valores, mas não 
foi atendida.

Botafogo
O Belo vai em busca da 

primeira vitória na Copa do 

Nordeste, amanhã, às 20h, 
contra o CRB, no Estádio Rei 
Pelé, em Maceió. A equipe 
deverá ter mudanças, mas 
o técnico Marcelo Vilar não 
quis revelar a escalação. Fa-
la-se na volta do atacante 
Rafael Oliveira e na estreia 
de Clayton, mas o treinador 
desconversou.

“Temos que fazer ainda 
uma avaliação minuciosa 
para não pormos em risco 
estes atletas. O Rafael vem 
de uma contusão muscular 
e o Clayton passou muito 
tempo inativo e estava for-
talecendo a sua musculatu-
ra, que tinha atrofiado um 
pouco. Se estiverem total-
mente recuperados, serão 
relacionados. Por mim, eu 
escalaria os dois, porque 
o time ganharia em quali-
dade técnica, mas não de-
pende de mim”, afirmou o 
treinador.

O Galo foi eliminado da Copa do Brasil após derrota de 1 a 0 para o América

Amistoso com o Central acontece
neste sábado, no Estádio Amigão,
dentro dos preparativos para a
estreia no Campeonato Paraibano

Foto: samir oliveira/Campinense

Depois de vários dias somente 
treinando, os jogadores finalmente 
vão participar de mais um amistoso 
visando a disputa do Estadual



Equipes decidiram o título em 2020 e, agora, se enfrentam nas oitavas de final; outra decisão será Real x Liverpool

A Uefa realizou, ontem, 
o sorteio dos confrontos 
das quartas de final da Liga 
dos Campeões da Europa e 
um deles é a reedição da 
final da edição passada en-
tre Bayern de Munique e 
Paris Saint-Germain, ven-
cida pelos alemães por 1 a 
0. Por coincidência, outro 
duelo desta fase também já 
aconteceu em uma decisão. 
É o caso de Real Madrid e 
Liverpool, que disputaram 
o troféu em 2018 - os es-
panhóis levaram a melhor 
por 3 a 1.

Os outros dois confron-
tos das quartas de final se-
rão Manchester City x Bo-
russia Dortmund e Porto x 
Chelsea. As datas reserva-
das para os confrontos de 
ida são os dias 6 e 7 de abril. 
Os duelos de volta acontece-
rão uma semana depois, em 
13 e 14 de abril. City, Porto, 
Bayern de Munique e Real 
Madrid serão os mandantes 
da rodada de ida.

Não houve qualquer 
tipo de restrição no sorteio 
realizado pela Uefa. Todas 
as equipes poderiam se en-
frentar nas quartas de final, 
primeira fase a ter as boli-
nhas sorteadas. Na sequên-
cia, outro pote determinou 

os cruzamentos das semifi-
nais, além da equipe man-
dante na decisão.

Nas semifinais, o ven-
cedor do confronto entre 
Manchester City e Borussia 
Dortmund terá como rival 
quem levar a melhor em 
Bayern de Munique x Paris 
Saint-Germain. Do outro 
lado da chave, o ganhador 
de Real Madrid x Liverpool 
enfrentará quem se classifi-
car no duelo entre Porto e 
Chelsea. Os jogos nos dias 
27 e 28 de abril (ida) e 4 e 
5 de maio (volta). A gran-
de decisão está marcada 
para 29 de maio, no estádio 
Olímpico Atatürk, em Is-
tambul, na Turquia.

Depois das quartas de fi-
nal, semifinais e final de 2020 
em Lisboa, capital de Portu-
gal, com jogos únicos em vez 
do tradicional sistema de ida 
e volta devido à pandemia de 
covid-19, a competição re-
cupera parte da normalida-
de, apesar de continuar sem 
público nos estádios. E pela 
primeira vez desde a tempo-
rada 2004/2005, o argentino 
Lionel Messi (Barcelona) e 
o português Cristiano Ro-
naldo (Juventus) estão fora 
da Liga dos Campeões antes 
das quartas. Desde então, um 
deles, pelo menos, alcançava 
esta fase.

Agência Estado

Bayern e PSG vão reeditar
confronto na Champions
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Ferroviária decide Libertadores com o América de Cali

Pela segunda vez con-
secutiva, a Ferroviária de-
cidirá o título de clubes 
mais importante da Amé-
rica do Sul entre as mulhe-
res. Na última quinta-feira 
(18), a equipe de Arara-
quara (SP) se classificou 
às final da Libertadores 
Feminina, que está sendo 
disputada na Argentina, ao 

derrotar a Universidad de 
Chile nos pênaltis por 7 a 
6, no estádio Nuevo Fran-
cisco Urbano, na cidade de 
Moron, após um empate 
sem gols no tempo normal. 
A goleira Luciana, com três 
defesas na disputa de pe-
nalidades, foi a protago-
nista.

Atuais vice-campeãs, 
as paulistas chegam à ter-
ceira decisão continental 

na história. A primeira foi 
em 2015, quando supera-
ram o Colo-Colo, do Chile, 
por 3 a 1 e levantaram o 
troféu A segunda foi a der-
rota para o Corinthians em 
2019.

Neste domingo, às 17 
horas (de Brasília), a equi-
pe comandada pela técnica 
Lindsay Camila enfrenta o 
América de Cali, da Colôm-
bia, no estádio José Amal-

fitani, em Buenos Aires. 
As colombianas levaram 
a melhor sobre o Corin-
thians na última quarta-
feira, também nos pênaltis, 
depois de um empate por 1 
a 1 nos 90 minutos regula-
mentares.

Se levar o título, a Fer-
roviária se junta a Santos e 
Corinthians, também duas 
vezes campeões da Liber-
tadores Feminina O São Jo-

sé-SP é o maior vencedor 
do torneio, com três con-
quistas. O time de Arara-
quara igualou joseenses e 
santistas ao alcançar a ter-
ceira final sul-americana. 
O Colo-Colo lidera a esta-
tística, com quatro presen-
ças em decisões.

Na primeira das cinco 
cobranças, Luciana defen-
deu o chute de Zamora. A 
resposta chilena veio na 

quarta batida, com Cam-
pos salvando o arremate 
da zagueira Géssica. Na sé-
tima, a goleira da Univer-
sidad evitou o gol de Ana 
Alice, mas a goleira brasi-
leira bloqueou a tentativa 
da atacante Rebeca Fer-
nández. Luciana brilhou 
de vez ao agarrar a oitava 
penalidade das chilenas 
e colocar a Ferroviária na 
decisão continental.

Agência Estado

Foto: Divulgação/UEFA

Na decisão do título da Champions 
League de 2020, o Bayern de Munique 
levou a melhor e ficou com título ao 
vencer o PSG por 1 a 0

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaboradorCausos&lendas do nosso futebol

Ele nasceu na então arborizada e paca-
ta cidade de João Pessoa, precisamente no 
dia sete de junho do ano de mil novecentos 
e trinta e seis. Os seus pais o batizaram 
como Walter Paiva Castelo Branco, mas 
para o mundo da bola pesada ele ficou 
conhecido como o craque “Castelo Branco”, 
central que jogava de forma vistosa e clássi-
ca, nos dando a entender que jogar futebol 
de salão era coisa muito fácil.

Quando jovem, Castelo Branco morou 
por muitos anos no bairro de Miramar, o 
que facilitou muito o seu contato com as 
antigas peladas da beira mar da praia de 
Tambaú e no ginásio de esportes do tradi-
cional Esporte Clube Cabo Branco.

O nosso homenageado jogou futebol 
de campo na antiga equipe dos Comerci-
ários, time que reunia grandes jogadores 
da capital na década de sessenta. Mas o 
destino o encaminhou para as quadras 
de futebol de salão. E foi com a camisa 
alvirrubra do Cabo Branco que Castelo 
Branco fez parte de um seleto grupo que 
tinha Givaldo, Aldanir, Beta, Lúcio Câmara, 
Valdez e outros que ficaram conhecidos 
como uma das melhores equipes do norte 
nordeste.

O craque Telino, que jogou no Bota-
fogo, Santa Cruz de Recife e ABC de Natal, 
assim o definiu: “O talento e a elegância 

dele jogando me fascinavam.” Já o ala, es-
querda, Bertinho Delgado, assim se repor-
tou sobre o futebol de Castelo Branco: “Na 
minha opinião, o melhor central de futebol 
de salão que conheci na minha época. Se 
não foi um excelente marcador, sobrava 
na elegância e inteligência dentro das 
quadras, ao tempo que conduzia a bola de 
forma di-
ferenciada 
em relação 
aos demais. 
Craque 
de bola.” 
Já Saulo,  
ex-jogador 
do Botafo-
go-PB e do 
saudoso 
Astréa, 
comentou: 
“Jogava 
muito e 
bonito!”

Quando se despediu das quadras 
de futebol de salão como atleta, Walter 
Castelo Branco passou a ser treinador de 
várias gerações de atletas do nosso estado. 
Por décadas comandou a equipe adulta 
do Esporte Clube Cabo Branco. Também 
dirigiu a categoria juvenil do alvirrubro 

de Miramar, sempre conquistando títulos 
e ensinando aos mais jovens os segredos 
que adquiriu com a sua privilegiada inte-
ligência.

Walter Castelo Branco também co-
mandou as seleções paraibanas e universi-
tárias de futebol de salão por vários anos, 
sempre realizando excelentes participa-

ções pelo 
Brasil. Giva-
nildo Leal 
de Menezes, 
o popular 
“Babá”, 
goleiro, 
treinador e 
preparador 
físico, assim 
definiu 
WCB: “Pra 
mim foi o 
maior ícone 
do Futsal 
paraibano 

de todas as gerações que cheguei a co-
nhecer”. O também central Bosco Crispim, 
atual presidente da Federação Paraibana 
de Futsal, assim comentou: “O maior balu-
arte do nosso futebol de salão”. Já o nosso 
Adenilson União Maia, acrescentou: “Foi 
o mestre das quadras de Futsal...O mais 

elegante de todos os tempos”.
Gama, pivô raiz, assim falou: “Um 

grande treinador, muito perfeccionista e 
gostava de futebol arte...Tinha como carac-
terística a conversa com o atleta na qual 
expunha o que queria que o atleta fizesse 
na partida e perguntava se o mesmo tinha 
condições de fazer. Sem dúvida um dos 
meus grandes treinadores.

Em recente conversa com o nosso Pelé 
das quadras, o popular Tito, ele assim clas-
sificou Walter Castelo Branco: “Para mim 
ele foi um dos melhores treinadores de 
Futsal que eu tive na minha trajetória”.

Walter Castelo Branco era auditor fis-
cal do estado da Paraíba e contribuiu mui-
to com a sua associação de classe, como 
atleta e diretor de esportes, sendo um dos 
responsáveis pela construção do campo 
Society da entidade e pela organização de 
vários eventos esportivos.

Infelizmente, quando foi agora no dia 
primeiro de março do ano de dois mil e 
vinte e um, o nosso homenageado foi a 
óbito por complicações do covid-19. Para 
nós torcedores, cronistas e desportistas 
paraibanos, ficou a certeza de que Walter 
Paiva Castelo Branco, o popular “Walter 
Castelo Branco”, escreveu o seu nome com 
tintas douradas e perpétuas na brilhante 
história do futebol de salão paraibano.

Você se lembra de Walter Castelo Branco?

Foto: Arquivo pessoal

Walter Castelo Branco, no detalhe, com a equipe de futsal do Cabo Branco
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Você sabia que a Taça Jules Ri-
met, o maior objeto de desejo das 
seleções de futebol do mundo, foi 
roubada duas vezes? Sim. E neste 
sábado completam-se 55 anos do 
primeiro roubo. A estatueta, cria-
da em 1930 para a primeira edi-
ção da Copa do Mundo, era feita 
em ouro com uma base de pedras 
semipreciosas, pesando 3,8kg e 
medindo 35cm. E tudo aconteceu 
no dia 20 de março de 1966, qua-
tro meses antes de a bola rolar 
para o Mundial da Inglaterra, este 
conquistado pelos ingleses.

O troféu estava sob a guar-
da do Brasil, campeão da Copa de 
1962, mas acabou sendo levado 
para uma exposição em Londres 
de comum acordo e sob forte es-
quema de segurança.  Mas a Taça, 
avaliada em 30 mil libras sumiu. 
Vigilantes estavam no local, mas 
nada viram. O desaparecimento le-
vou a uma caçada em toda a Ingla-
terra, envolvendo investigadores 
da Scotland Yard.

A procura foi intensa durante 
vários dias, porém, um pedido de 
resgate chegou a ser enviado por 
alguém que se identificou como 
Jackson, que ameaçou derreter a 
taça se a quantia de 15 mil libras 
não fosse paga.

Um policial à paisana foi ao en-
contro de Jackson com uma maleta 
recheada de jornais, cobertos por 
uma camada de notas de libras.

Jackson, na verdade, era o 
ex-soldado Edward Betchley, de 

Objeto foi furtado durante uma exposição em Londres, quatro meses antes da realização da Copa do Mundo

Há 55 anos,
a Taça Jules Rimet era roubada

46 anos, que ainda era interroga-
do pela polícia quando o troféu 
foi encontrado, sete dias após o 
seu roubo.

Foi graças a um pequeno ca-
chorro mestiço, Pickles, que 
a caça chegou ao fim: ele 
encontrou a taça em-
brulhada em papéis de 
jornal e escondida em 
um jardim num bairro 
no subúrbio de Londres.

O cachorro tornou-se 
um herói mundial: Pickles 
recebeu uma recompensa 
pela descoberta e diversas 
homenagens – inclusi-
ve ração canina por 
um ano, segundo o 
livro The Theft of 
the Jules Rimet 
Trophy.

E l e 
apareceu 
em vá-
r i o s 

programas de televisão, estrelou 
um filme e teve seu próprio agente, 
mas morreu um ano depois.

Já Betchley negou ter planeja-
do o roubo e disse ter sido apenas 
um intermediário e que o verdadei-
ro ladrão era um homem chamado 
de “The Pole”. Segundo o jornal The 
Guardian, não está claro se esse ho-
mem existiu de verdade. Betchley 
morreu em 1969 após passar dois 
anos preso por extorsão.

Como regra da Fifa, o país que 
conquistasse três copas ficaria em 
definitivo com o troféu Jules Ri-
met. Jules Rimet foi o terceiro pre-
sidente da Federação Francesa de 
Futebol, de 1919 a 1945, e o ter-
ceiro presidente da FIFA, de 1921 

a 1954. Foi ele quem organizou 
a primeira Copa do Mundo de 

futebol da história. Tinha 
por objetivo unir os povos 
dos dois hemisférios em 
torno do esporte bretão. E 
coube ao Brasil a conquis-
ta em definitivo do troféu 

no Mundial do México de 
1970, depois de ganhar 

1958 e 1962.

Mas e o segundo 
roubo?

O segundo rou-

bo é bem mais conhecido dos bra-
sileiros, desta vez, com um final 
infeliz, já que o objeto jamais foi 
encontrado depois de roubado da 
sede da CBF. A taça estava em ex-
posição na sala de troféus na sede 
da Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) no Rio de Janeiro, 
protegida por uma caixa feita de 
vidro à prova de bala e pendura-
da na parede por uma moldura de 
madeira, que foi arrom-
bada por invasores.

O curioso é que 
uma réplica estava 
mantida num cofre, 
enquanto a original 
exposta.

O roubo foi pla-
nejado por Sérgio 
Peralta, representan-
te do Atlético-MG na 
CBF e que tinha gran-
de conhecimento do 
prédio, e realizado por 
dois comparsas.

Chico Barbudo e 
Luiz Bigode renderam 
o vigia para assaltar o 
prédio e levam a taça, que 
teria sido derretida por um 
comerciante de ouro argen-
tino. Até hoje nunca foi encon-
trada e foi feita uma nova réplica. 

Quatro dos envolvidos foram con-
denados em 1988, mas passaram 
poucos anos presos. Atualmente, 
uma réplica da Jules Rimet, cria-
da após o roubo, é mantida pela 
CBF no Rio. Após 1970, a Fifa 
decidiu que nenhum país ficaria 
mais com a taça original, lançada 
em 1974. Agora, os campeões são 
premiados com réplicas do troféu 
banhadas a ouro.

Belini foi o primeiro brasileiro a erguer a Taça Jules Rimet 
na Copa de 1958; depois vieram Mauro, na Copa de 

1962, e Carlos Alberto, que realizou o gesto em 1970
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O segundo roubo aconteceu 
já no Brasil , da sede da 

CBF, em 1983, e esse 
não teve um final feliz, 
pois a taça foi derretida 

por um comerciante
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Aforismo
“Tem havido apenas dois tabus no mundo: sexo e 
morte. É muito estranho por que o sexo e a morte 

têm sido os dois tabus a não serem falados, a serem 
evitados. Eles estão profundamente conectados. 

O sexo representa a vida e a morte representa o fim.”

(Osho)

1393 — João Nepomuceno, santo católico
1880 — Joaquim Antônio da Silva Callado, 
músico e compositor brasileiro
1897 — Almirante Tamandaré, militar brasileiro
1953 — Graciliano Ramos, escritor brasileiro
1982 — Belarmino Fernandes de França, 
poeta, cantador e repentista (PB)
1989 — Dina Sfat, atriz brasileira
2002 — Drault Ernanny de Mello e Silva, 
político, médico, banqueiro e empresário (PB)
2013 — Emílio Santiago, cantor brasileiro
2014 — Bellini, futebolista brasileiro
2019 — Maria Lindalva Xavier Amaro, 
escritora e poetisa (PB)
2020 — Kenny Rogers, cantor norte-americano

Mortes na História

# Estado assassino na Colômbia
Pelo menos 6.402 civis foram executados por militares na Co-
lômbia e apresentados como mortos em combate, revelou o 
tribunal que investiga os crimes mais atrozes do conflito in-
terno. O número quase triplica o número de vítimas conheci-
das até agora e dá uma nova dimensão a este “fenômeno ma-
crocriminoso”, como foi denominado pela Jurisdição Especial 
para a Paz (JEP) em seu relatório.

# Matou e disse que foi covid-19
Homem atribui morte da esposa à covid-19, mas atestado de 
óbito revela crime. Médica que atendeu a vítima observou si-
nais que apontavam para morte por asfixia mecânica. A Polí-
cia Civil de Manaus prendeu Francisco Antônio Lima da Silva, 
de 29 anos, apontado como autor da morte da própria espo-
sa, Viviane Araújo de Sena, de 34 anos. O crime aconteceu em 
Manaus (AM).

# Mulher morta por leopardo
Uma mulher de 46 anos foi encontrada morta após ser ataca-
da por um leopardo na aldeia de Kapri, no estado de Uttara-
khand, na Índia. As autoridades locais estão tentando conse-
guir uma permissão para capturar o animal responsável pela 
morte de Kalawati Devi, que ocorreu em fevereiro. Kalawati 
foi ao campo da aldeia para coletar forragem, mas não voltou 
para casa.

# Animais mortos por raios I
No Brasil, 2.973 animais já foram mortos por raios nos últimos 
dez anos, segundo um estudo inédito do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe). No país, os líderes do ranking são 

Breves & Curtas

Artigo Vanderley de Brito
Presidente do IHCG

O título parece esdrúxulo, ou paradoxo, 
mas eu explico. Não vamos falar aqui de 
vampiros ou highlanders, os imortais que 
pretendemos nos referir são os chamados 
“acadêmicos”, ou seja, aqueles que ingressam 
numa academia de letras, seja ela nacional, 
estadual ou municipal, recebendo, assim, 
o título de “imortais”. Mas eles morrem 
fisicamente como qualquer um, a imortalidade 
que lhes é atribuída é a da memória. Ainda 
parece confuso, não é?

Na verdade, a ingressão numa academia de 
letras segue o modelo da Academia Francesa, 
o eleito se torna um membro perpétuo, passa 
a ocupar uma vaga, que eles chamam de 
“cadeira”, e sua biografia é sempre rememorada 
quando a cadeira é novamente ocupada por 
um novo “imortal”. Ou seja, na ritualística de 
posse, o novel da cadeira, em seu discurso, é 
obrigado a proferir a biografia, com as habituais 

louvaminhas, de todos que lhe antecederam na 
vaga. Não interessa se os antecessores merecem 
ou não as carinhas e bajulações proferidas, é 
uma regra que tem que ser seguida para dar 
imortalidade à memória dos antigos ocupantes.

O título de acadêmico imortal faz do 
ocupante um semideus das letras, mas este 
não precisa ser um escritor genial. Para se 
candidatar a uma vaga em qualquer academia 
de letras basta ter publicado pelo menos uma 
obra em qualquer gênero da literatura, seja 
artigo em jornal ou livro, vale até uma receita 
de bolo. Paga-se a taxa de inscrição e concorre 
à vaga, pois o novo imortal é escolhido entre os 
candidatos mediante eleição, onde os membros 
da academia votam por escrutínio secreto para 
escolher entre os postulantes.

Porém, isso também não garante que 
será eleito o candidato de maior mérito, pois 
a qualidade literária nem sempre é um fator 

decisivo na escolha dos ocupantes das cadeiras, 
nomes fundamentais de nossa literatura, 
como Monteiro Lobato, Lima Barreto e Mário 
Quintana, por exemplo, foram derrotados 
reiteradas vezes nas eleições para a Academia 
Brasileira de Letras (ABL) e nunca entraram 
para o grêmio acadêmico, pois lhes faltou 
a habilidade de beija-mão. Por isso, outros 
grandes literatos, como Carlos Drummond de 
Andrade, Graciliano Ramos e Érico Veríssimo 
jamais se inscreveram, faltou-lhes vaidade. Ser 
verdadeiramente imortal independe de se estar 
ou não numa academia, pois muitos do que lá 
estão não são, e muitos dos que são, não estão.

Além do insuflado desejo de vestir o vistoso 
fardão da imortalidade, é preciso ao postulante 
a capacidade de qualquer manobra para ocupar 
a vaga. Pois, mesmo que sua produção seja de 
crônicas mofinas em jornais, poemas de gosto 
duvidoso ou versos insossos, a vaga estará 

favorável àquele que tiver o maior poder de 
bajular muita gente, dinheiro para pagar as 
mensalidades dos acadêmicos inadimplentes, 
pois o voto depende de o membro estar em dia 
com a tesouraria da Academia, e, sobretudo, o 
traquejo político de troca de favores.

Quando um imortal falece, a cadeira 
é declarada vaga e não se espera nem o 
assento esfriar, já no velório, como urubus, os 
interessados começam a estação de caça à vaga, 
com adulações à viúva e sondagens junto aos 
membros presentes. Na verdade, bem antes 
disso, os boletins médicos de cada acadêmico 
pé-na-cova já vinham sendo analisados, a morte 
confirmada de algum destes é recebida com 
júbilo pelos interessados na vaga, embora estes 
tenham cara de pau suficiente até para chorar 
no velório e proferir palavras de glorificação ao 
morto, como que já ensaiando para o glorioso 
dia da posse.

Quando morre um imortal

Com a descoberta, espera-se que a pesquisa arqueológica continue no local para lançar mais luz sobre achado pré-histórico

Satélite descobre cemitério de 
cerca de 5.500 anos na Polônia

Arqueólogos descobriram um 
dos maiores cemitérios megalíticos 
da Polônia, após detectar anomalias 
na área circundante, observando 
imagens de satélite. Estima-se que o 
local tenha cerca de 5.500 anos. Um 
pesquisador da Cracóvia, Jan Bulas, 
observava imagens de satélite de 
um campo de cultivo no município 
de Debiany, no sudeste da Polônia, 

quando o contorno de uma fundação 
quadrilateral cercada por uma vala 
chamou a atenção do estudioso.

Bulas e o arqueólogo Marcin M. 
Przybyla viajaram até o local, onde 
realizaram análises magnéticas que 
os levaram a identificar o layout da 
fundação e, em seguida, descobrir 
as tumbas megalíticas. Eles esti-
mam que pode haver mais de uma 

dúzia de tumbas no cemitério, que 
fica no município de Debiany, no su-
deste da Polônia.

De acordo com o site Sputnik 
Brasil, mais adiante, os arqueólogos 
descobriram que os túmulos têm 
entre 40 e 50 metros de compri-
mento, com paredes mais longas re-
forçadas com paliçadas de madeira, 
enquanto as curtas paredes orien-

tais continham uma entrada para 
uma espécie de capela tumular. Os 
arqueólogos chamaram sua desco-
berta de “megaxylons”, um termo 
derivado de duas palavras gregas: 
mega que significa grande e xylos, 
madeira.

“Infelizmente, a maior parte dos 
restos mortais e equipamentos foram 
removidos dessas covas enquanto o 

cemitério estava em funcionamen-
to”, lamentou Marcin M. Przybyla. 
“Era um comportamento ritual que 
frequentemente encontramos em ce-
mitérios daquela época”, completou. 
Dada a importância da descoberta, 
espera-se que a pesquisa arqueológi-
ca no campo continue nos próximos 
anos para lançar mais luz sobre este 
cemitério pré-histórico.

Mato Grosso, com 437 mortes por esse motivo, seguido de São 
Paulo, Mato Grosso do Sul e Tocantins, com 361, 358 e 249 
perdas, respectivamente. De acordo com a pesquisa, desde 
2010, o prejuízo gerado por esse tipo de incidente já bateu os 
R$ 15 milhões.

# Animais mortos por raios II
Em muitos casos, mais de um animal morre por causa dos 
raios. Segundo o Inpe, isso acontece porque as tempestades 
despertam o instinto de defesa nos gados, o que os faz se re-
unirem próximos a um lugar disponível, seja uma árvore ou 
uma cerca, que são os pontos mais atingidos por raios. Para 
evitar este tipo de problema, o recomendado aos criadores 
é colocar um metal a cada cem metros para servir como pa-
ra-raios.

# Coveiro enterrado vivo
Um coveiro morreu no mês passado em um cemitério depois 
que um túmulo que o trabalhador estava cavando desabou e o 
enterrou vivo. O caso ocorreu no Washington Memorial Park, 
em Long Island, Nova Iorque, nos Estados Unidos. Rodwin Al-
licock, de 42 anos, estava dentro de uma cova de dois metros 
de profundidade “tentando nivelar o fundo” quando as late-
rais do buraco desabaram.

# Trombada de elefante
Um funcionário de um zoológico na Espanha morreu depois 
que foi atingido pela tromba de um elefante. O cuidador esta-
va com outros trabalhadores limpando os estábulos do Par-
que Natural Cabárceno, a 17 quilômetros da cidade de San-
tander. Joaquin Gutiérrez Arnáiz, de 44 anos, se encontrava 
parado em um corredor quando foi alvo da tromba de uma 
elefanta, que estava acompanhada por um filhote. O trabalha-
dor acabou caindo sobre as grades de um cercado próximo. 
Foi socorrido, mas morreu.
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Parlamentares elevam o tom das críticas e usam as redes sociais para pedir a intensificação das medidas 

Pandemia: senadores cobram 
mais ações ao Governo Federal
Agência Senado

Agência Estado

Após a morte do sena-
dor Major Olimpio (PSL-SP), 
terceiro membro do Senado 
a falecer devido à covid-19, 
vários senadores foram às 
redes sociais ontem cobrar 
a intensificação das medidas 
de combate à pandemia. Os 
parlamentares destacaram a 
necessidade de união, de de-
cisões firmes e de cobrança 
ao Governo Federal.

O senador Confúcio 
Moura (MDB-RO), presiden-
te da Comissão Temporária 
da Covid-19 (CTCOVID-19), 
afirmou que o mundo intei-
ro passa por desafios neste 
momento e alguns países 
desenvolveram ações efica-
zes contra a disseminação da 
doença. Para ele, o Brasil pre-
cisa aprender com os casos 
bem-sucedidos. 

Temos que copiar as 
boas experiências do mun-
do para encarar a pandemia. 
Não precisamos inventar a 
roda. Ninguém sabe nada 
dessa doença, ela é nova. O 
que temos de fazer é ir apren-
dendo com os outros.

Confúcio citou o caso de 
Portugal, que chegou a ter 
algumas das taxas mais altas 
de contaminação do mundo, 
mas depois teve sucesso ao 
instituir um lockdown nacio-
nal no início do ano. O resul-
tado foi a redução na pres-
são sobre a rede hospitalar. 
O líder da minoria, senador 

Jean Paul Prates (PT-RN), re-
latou que na última reunião 
de lideranças do Senado, na 
quinta-feira (19), alguns co-
legas afirmaram que a situa-
ção chegou ao limite.

Houve apelos emocio-
nados de diversos deles por 
uma solução. A maioria está 
consciente de que vivemos 
uma tragédia. Estamos com 
o país à deriva. Precisamos 
corrigir os rumos com urgên-
cia.

O presidente da Comis-
são de Direitos Humanos 
(CDH) do Senado, Humberto 
Costa (PT-PE), alertou para o 
risco de falta de medicamen-
tos e insumos para a intuba-
ção de pacientes de covid-19, 
situação que é iminente em 
algumas regiões do país. Para 
ele, o Ministério Público pre-
cisa atuar “de forma preven-
tiva”, fiscalizando os hospi-
tais.

Os senadores Paulo Paim 
(PT-RS) e Fabiano Contarato 
(Rede-ES) também chama-
ram atenção para esse cená-
rio e apontaram “falta de co-
mando” do Governo Federal e 
do presidente Jair Bolsonaro.

Se Bolsonaro não for 
afastado com urgência, o 
Brasil assistirá a uma carni-
ficina inimaginável. Estancar 
sua sabotagem e inoperância 
é questão de sobrevivência: 
um ato de legítima defesa - 
disse Contarato no Twitter.

Simone Tebet (MDB
-MS), líder da bancada fe-

minina no Senado, divulgou 
uma carta aberta em que 
acusa o Governo Federal de 
não ter coordenação ou pla-
no contra o avanço da pande-
mia. Na mensagem, ela cobra 
a instalação de uma comissão 
parlamentar de inquérito 
(CPI) no Senado que funcio-
ne como um “instrumento de 
pressão”.

 Audiência pública não 
basta. Comissão de acom-
panhamento é importante, 
mas não suficiente. De pouco 
adianta apenas acompanhar 
quem navega à deriva. É pre-
ciso, é urgente, uma mudança 
de rumos.

A CPI foi proposta no 

início do mês pelo líder da 
oposição no Senado, Randol-
fe Rodrigues (Rede-AP). Até 
ontem, ela contava com o 
apoio de 32 senadores, entre 
assinaturas físicas e virtuais 
— o mínimo necessário para 
a instalação são 27. Major 
Olimpio também havia assi-
nado o requerimento antes 
da sua internação (Randolfe 
apresentou um requerimen-
to para que a assinatura do 
colega seja mantida, inclusive 
como forma de homenagem).

Os senadores Eliziane 
Gama (Cidadania-MA) e Ales-
sandro Vieira (Cidadania-SE) 
também fizeram críticas ao 
Governo Federal, cobrando 

“competência e humildade” 
do presidente Jair Bolsonaro 
e uma política “séria e com-
prometida” do Ministério da 
Saúde. Para Eliziane, o pre-
sidente apresenta “falta de 
comando” e contribui para a 
desordem.

Já Alessandro destaca 
que o país deveria adotar 
medidas como lockdown e 
auxílio financeiro a trabalha-
dores e empresários, além de 
avançar no plano de vacina-
ção. No entanto, ressalta ele, 
tudo isso é dificultado pela 
postura do presidente.

Tem solução. Mas infeliz-
mente temos na Presidência 
da República um cidadão ab-

solutamente incapaz de com-
preender questões básicas. 
As escolhas políticas erradas 
de Bolsonaro custam vidas, 
em especial por causa do ne-
gacionismo em relação às va-
cinas. Esses crimes não serão 
esquecidos.

O líder do governo no 
Senado, Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), pediu mo-
deração e colaboração. Ele 
defendeu mais rapidez na 
aquisição de vacinas e infor-
mou que organiza — junto 
com o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco — uma re-
união entre representantes 
dos três poderes federais, go-
vernadores e prefeitos.

Idiana Tomazelli e 
Eduardo Rodrigues
Agência Estado

O secretário do Te-
souro Nacional, Bruno 
Funchal, disse ontem, 
em evento promovido 
pela XP Investimentos, 
que um reforço perma-
nente no Bolsa Família 
precisa ter um “modelo 
sustentável ao longo do 
tempo”. Ele respondia a 
uma pergunta sobre o 
uso de recursos que “so-
brarão” no Bolsa Famí-
lia, enquanto parte dos 
beneficiários ficará re-
cebendo o auxílio emer-
gencial, para turbinar o 
programa no segundo 
semestre do ano.

“Se for feito um 
reforço de forma per-
manente, tem que ter 
modelo sustentável ao 
longo do tempo. Se for 
pensar num contexto de 
que esse ainda é um ano 
em que estamos lidando 
com pandemia, faz senti-
do”, disse Funchal.

O secretário ponde-
rou ainda que o Orça-
mento é limitado e que 
a decisão de alocação 
dos recurso cabe ao Con-
gresso Nacional.

Questionado sobre 

a derrubada do veto ao 
perdão tributário das 
igrejas, ele disse tam-
bém que cabe à equipe 
econômica mostrar os 
custos e riscos de cada 
decisão. “Todo dia é im-
portante a gente conver-
sar com o Parlamento e 
mostrar os riscos. Cla-
ro que no final do dia o 
Parlamento, assim como 
viu a importância da 
PEC emergencial e das 
contrapartidas, eles têm 
visão mais ampla de ou-
tras necessidades. Eles 
mostram os benefícios, 
a gente mostra os custos 
e os riscos. Nosso papel 
é mostrar o que tende a 
acontecer”, afirmou.

Bolsa Família precisa 
ter modelo sustentável

Camila Turtelli 
e Luci Ribeiro
Agência Estado

Foto: Agência Senado

Os senadores 
sugerem que o 
Governo Federal 
copie as boas 
experiências 
vivenciadas 
pelo mundo 
para encarar 
a pandemia

Internet para alunos da escola pública

Deputados querem derrubar 
veto do presidente Bolsonaro 

O veto integral do pre-
sidente Jair Bolsonaro à 
garantia de R$ 3,5 bilhões 
para o custeio de serviços de 
internet a estudantes e pro-
fessores da escola pública 
fez um grupo de parlamen-
tares iniciar um movimento 
pela derrubada da medida 
presidencial.

Deputados ligados à 
educação estão tentando 
reunir votos para que o 
veto, publicado no Diário 
Oficial da União (DOU) de 
ontem, seja derrubado em 
uma sessão do Congresso. O 
projeto rejeitado por Bolso-
naro previa que os recursos 
viriam principalmente do 
Fundo de Universalização 
dos Serviços de Telecomuni-
cações (Fust) e de dotações 
orçamentárias do Governo 
Federal, seriam repassados 
a Estados, Distrito Federal 
e municípios e permitiriam 
a oferta de internet a alunos 
carentes por um prazo de 
seis meses.

“Como coordenador da 
Comissão Externa de Acom-
panhamento do Ministério 

da Educação, tenho cobrado 
desde o ano passado um pla-
no de conectividade para es-
tudantes da rede pública. O 
projeto nasce a partir des-
sa urgência. É absurdo que, 
após tramitar nas duas 
Casas, o texto seja vetado 
integralmente”, afirmou 
o deputado Felipe Rigoni 
(PSB-ES). O movimento 
tem o apoio também da 
presidente da Comissão 
de Educação da Câmara, 
deputada Dorinha Seabra 
(DEM-TO).

“Milhões de alunos es-
tão há um ano longe das 
escolas, sem aprendizado 
adequado”, disse a deputa-
da Tabata Amaral (PDT-SP). 
“Os estudantes não podem 
esperar mais para que o 
MEC organize um programa 
de conectividade. A incom-
petência e falta de senso de 
urgência do governo estão 
minando o futuro dos estu-
dantes e do Brasil. De novo, 
no Congresso, vamos lutar 
pelo acesso à educação e 
derrubar esse veto.”

A Frente Parlamentar 
da Educação deve se posi-
cionar oficialmente, com 
uma nota, sobre a derruba-
da do veto.

Ao aprovar a matéria 
no fim de fevereiro, os par-
lamentares concordaram 
com o argumento do relator, 
o senador Alessandro Viei-
ra (Cidadania-SE), de que a 
medida é urgente e necessá-
ria, já que 18 milhões de es-
tudantes brasileiros pobres 
estão sem acesso à educa-
ção por causa da pandemia 
de covid-19. Professores 
do Ensino Fundamental e 
Médio das redes estaduais 
e municipais e alunos da 
rede pública pertencentes a 
famílias inscritas no Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico) seriam benefi-
ciados, assim como escolas 
de comunidades indígenas e 
quilombolas.

Pelo projeto (PL 
3.477/2020), os recursos 
deveriam atender a duas 
finalidades principais: con-
tratação de soluções de co-
nectividade móvel para a 
realização e o acompanha-
mento de atividades peda-
gógicas não presenciais; e 
utilização de, no máximo, 
50% para aquisição de ter-
minais portáteis, como ta-
blets, que possibilitem aces-
so a rede de dados móveis.

Em campanha reser-
vada a uma vaga no STF, 
o procurador-geral da 
República, Augusto Aras, 
recebeu dois líderes evan-
gélicos de setores da As-
sembleia de Deus fora da 
agenda, na segunda-feira 
(15). Ao pastor Silas Mala-
faia (Vitória em Cristo) e ao 
bispo Abner Ferreira (Mi-
nistério Madureira), Aras 
posicionou-se contra o fe-
chamento de igrejas duran-
te o período de restrições 
impostas por governado-
res e prefeitos em função 
do agravamento da pande-
mia de covid-19. O relato é 
de Malafaia.

O encontro ocorreu 
na sede da PGR e não foi 
informado na agenda de 
Aras. Católico e sem a pre-
ferência dos evangélicos, 
o procurador-geral corre 
por fora na tentativa de ser 
indicado ao Supremo em 
julho, quando está prevista 
a aposentadoria compulsó-
ria do ministro Marco Au-
rélio Mello, que completará 
75 anos. A vaga foi prome-
tida reiteradas vezes pelo 
presidente Jair Bolsonaro, 
ainda no primeiro ano de 
governo, a um ministro 
“terrivelmente evangélico”.

Aras quer 
templos 
abertos para 
apoio ao STF

O secretário do 
Tesouro Nacional, 

Bruno Funchal, 
ponderou ainda 

que o Orçamento 
é limitado e que a 

decisão de alocação 
dos recurso cabe ao 
Congresso Nacional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2021, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município 
e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso IV do Art. 24 da Lei n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, em favor das empresas: POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALA-
GOAGRANDENSE LTDA, no valor total de R$ 36.765,00 (Trinta e seis mil setecentos e sessenta 
e cinco reais); e JOSÉ RODOLPHO RÉGIS QUEIROZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI, 
no valor total de R$ 28.570,00 (Vinte e oito mil quinhentos e setenta reais).

OBJETO: Aquisição de combustíveis, para abastecimento da frota de veículos da Prefeitura 
Municipal de Alagoa Grade, e veículos locados.

FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, QSE, PBF, FPM, ICMS e DIVERSOS. 
Alagoa Grande(PB), 15 de janeiro de 2021.   

ANTONIO DA SILVA SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 04/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA, CNPJ n.º 

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

Municipal de Alagoa Grade, e veículos locados.
VALOR TOTAL: R$ 36.765,00 (Trinta e seis mil setecentos e sessenta e cinco reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, QSE, PBF, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 120 dias.

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

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 05/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO  N.º 001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: JOSÉ RODOLPHO RÉGIS QUEIROZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI, 

CNPJ n.º 26.640.827/0001-53.
OBJETO: Aquisição de combustíveis, para abastecimento da frota de veículos da Prefeitura 

Municipal de Alagoa Grade, e veículos locados.
VALOR TOTAL: R$ 28.570,00 (Vinte e oito mil quinhentos e setenta reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, QSE, PBF, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 120 dias.

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

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  Nº: RP 00013/2021
 Aos 18 dias do mês de Março de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Areia, Estado da Paraíba, localizada na Rua Epitácio Pessoa - Centro - 
Areia - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Decreto Federal nº 5.450, de 31 de Maio de 2005; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 
2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00013/2021 que 
objetiva o registro de preços para: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de 
Locação de caminhão compactador de lixo para atender a demanda de coleta de lixo do Município 
de Areia–PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AREIA - CNPJ nº 08.754.111/0001-03.

VENCEDOR: ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA
CNPJ: 36.291.941/0001-79
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 
COMPACTADOR DE LIXO, 
ano a partir 2014, Motor diesel, 
direção hidráulica, potência 
mínima de 290cv, Truck 6x4, Ar 
condicionado, com capacidade 
para 19m³, faixas reflexivas 
de acordo com as normas vi-
gentes, iluminação da boca 
de carga para trabalhos notur-
nos, sistema de comunicação 
gari�motorista, com aciona-
mento sonoro no acionamento 
da marcha ré, equipamentos 
obrigatórios dentro das normas 
de segurança, plataforma para 4 
garis, corrimão na parte superior 
e inferior.

MÊS 12 14.990,00 179.880,00

2

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 
COMPACTADOR DE LIXO, 
ano a partir 2014, Motor diesel, 
direção hidráulica, Toco, Ar 
condicionado, com capacidade 
para 12m³, faixas reflexivas 
de acordo com as normas vi-
gentes, iluminação da boca 
de carga para trabalhos notur-
nos, sistema de comunicação 
gari�motorista, com aciona-
mento sonoro no acionamento 
da marcha ré, equipamentos 
obrigatórios dentro das normas 
de segurança, plataforma para 4 
garis, corrimão na parte superior 
e inferior.

MÊS 12 11.980,00 143.760,00

TOTAL 323.640,00

-CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Areia firmar contratações 

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 da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00013/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

 Pela Prefeitura Municipal de Areia, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00013/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 - ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA.
36.291.941/0001-79 
Valor: R$ 323.640,00
 CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Areia.
 Areia - PB, 18 de Março de 2021

FABIANA PERAZZO DE MELO CABRAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2021
 Aos 18 dias do mês de Março de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Areia, Estado da Paraíba, localizada na Rua Epitácio Pessoa - Centro - 
Areia - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Decreto Federal nº 5.450, de 31 de Maio de 2005; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 
2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00010/2021 que objetiva 
o registro de preços para: Aquisição Parcelada de testes rápidos para diagnóstico do COVID–19 
destinado a Secretaria de Saúde de Areia–PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AREIA - CNPJ nº 08.754.111/0001-03.

VENCEDOR: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 00.740.696/0001-92

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

Kit específico para o diagnóstico 
de COVID–19, teste rápido atra-
vés de metodologia de imunocro-
matografia, destinado a detecc-
ção qualitativa específica de IgG 
e IgM do COVID–19, podendo ser 
utilizado em amostra de sangue, 
soro ou plasma, procedente de 
coleta venosa ou capilar. Sen-
sibilidade de acima de 86,4% e 
especificidade acima de 99,5%. 
Embalagem deve conter número 
do registro, lote e validade. Esses 
testes devem está presente na 
listagem fornecida pela ANVISA e 
RE 777 de 18 de Março de 2020.

UND 15000 9,80 147.000,00

TOTAL 147.000,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Areia firmar contratações 

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 00010/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

 Pela Prefeitura Municipal de Areia, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00010/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.
00.740.696/0001-92 
Valor: R$ 147.000,00
 CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Areia.
 Areia - PB, 18 de Março de 2021

MARIA DO CARMO SANTOS
Secretaria

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº: RP 00011/2021 

Aos 18 dias do mês de Março de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Areia, Estado da Paraíba, localizada na Rua Epitácio Pessoa - Centro - 
Areia - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Decreto Federal nº 5.450, de 31 de Maio de 2005; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 
2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00011/2021 que 
objetiva o registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CIDADE DE AREIA – PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AREIA - CNPJ nº 08.754.111/0001-03.

VENCEDOR: RENATO GUEIROS GUIMARAES
CNPJ: 11.826.216/0001-27
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

SERVIÇOS FUNERÁRIOS 
PARA ADULTOS Urna: urna 
mortuário padrão assistencial 
(PINUS) modelo adulto medindo 
0,80 cm de largura no ombro, 
1,90 m de comprimento. Preparo 
do corpo: limpeza, aplicação de 
desodorização externa, colo-
cação de roupa e véu. Flores: 
flores artificiais mínimo de 10 
dúzias distribuídas em torno 
do corpo e em vasos. Velas: 
mínimo de 02 velas votivas. 
Veículos: veículo especial pre-
parado para serviço funerário. 
Transporte: transporte dentro 
do município de Areia,incluindo 
área rural, retirando o corpo 
do de cujos onde se encontrar, 
procedendo todo o necessário 
até o sepultamento. 

und 100 1.270,00 127.000,00

2

SERVIÇOS FUNERÁRIOS 
PARA CRIANÇAS Urna: urna 
mortuário padrão assistencial 
(PINUS) modelo infantil medindo 
0,50 cm de largura no ombro, 
1,10 m de comprimento. Preparo 
do corpo: limpeza, aplicação de 
desodorização externa, colo-
cação de roupa e véu. Flores: 
flores artificiais, mínimo de 10 
dúzias distribuídas em torno 
do corpo e em vasos. Velas: 
mínimo de 02 velas votivas. 
Veículos: veículo especial pre-
parado para serviço funerário. 
Transporte: transporte dentro 
do município de Areia, incluindo 
área rural, retirando o corpo do 
de cujos onde se encontrar, 
procedendo todo o necessário 
até o sepultamento. 

und 50 800,00 40.000,00

3
SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE 
TRANSLADO – em veículo 
padrão; perímetro

km 2000 4,40 8.800,00

TOTAL 175.800,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Areia firmar contratações 

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 da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00011/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

 Pela Prefeitura Municipal de Areia, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00011/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 - RENATO GUEIROS GUIMARAES.
11.826.216/0001-27 
Valor: R$ 175.800,00
 CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Areia.
 Areia - PB, 18 de Março de 2021

MARIA ZELIA BEZERRA PINTO
Secretaria

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00013/2021. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para 

prestação de serviço de Locação de caminhão compactador de lixo para atender a demanda de 
coleta de lixo do Município de Areia–PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para 
no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer 
junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob 
pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores: Andre Ricardo Barreto Perazzo Costa - CNPJ 36.291.941/0001-79. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33621237.

Areia - PB, 19 de Março de 2021
SUZANA CÂNDIDO DA SILVA

Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição Parcelada de testes rápidos para diagnóstico do COVID–19 destinado a 

Secretaria de Saúde de Areia–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2021. DO-
TAÇÃO: 02120 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.2006.2117 – ENFRENTAMENTO DA 
EMERGENCIA COVID–19 – 333090 – Material de Consumo – Fonte: Transferência de Recursos do 
SUS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Areia e: CT Nº 00045/2021 - 19.03.21 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 
LTDA - R$ 147.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNE-

RÁRIOS E AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DA CIDADE DE AREIA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2021. DOTAÇÃO: 
02130 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 08.244.1023.2113 – CONCESSÃO DE 
BENEFICIOS EVENTUAIS – 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica / Fonte: 
Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até 19/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Areia e: CT Nº 00042/2021 - 19.03.21 - RENATO GUEIROS GUIMARAES - R$ 175.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Locação de Licença de Sistema Informatizado 
para a Gestão, com suporte técnico e manutenção, incluindo implantação, migração dos dados 
existentes, customização, parametrização e treinamento. Abertura da sessão publica:14:00 horas 
do dia 02 de Abril de 2021. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 02 de Abril de 2021. Refe-
rência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 18 de Março de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00020/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Locação de Licença de Sistema Informatizado 
para a Gestão, com suporte técnico e manutenção, incluindo implantação, migração dos dados 
existentes, customização, parametrização e treinamento. Abertura da sessão publica:14:00 horas 
do dia 02 de Abril de 2021. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 02 de Abril de 2021. Refe-
rência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 18 de Março de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SAAE – SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE CLORO GÁS LIQUEFEITO E SULFATO DE ALUMÍNIO GRANULADO, PARA TRATAMENTO DE 
ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, DESTINADOS AO SAAE – SERVIÇO AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO – BAIA DA TRAIÇÃO/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA - R$ 138.000,00; SABARA QUIMICOS E 
INGREDIENTES S/A - R$ 153.900,00.

Baia da Traição - PB, 19 de Março de 2021
JOSE FIGUEIREDO DA SILVA

Diretor

ESTADO DA PARAÍBA
SAAE – SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00002/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 

CLORO GÁS LIQUEFEITO E SULFATO DE ALUMÍNIO GRANULADO, PARA TRATAMENTO DE 
ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, DESTINADOS AO SAAE – SERVIÇO AUTONO-
MO DE AGUA E ESGOTO – BAIA DA TRAIÇÃO/PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes 
empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores: Bauminas Quimica N/ne Ltda - CNPJ 23.647.365/0010-07. Sabara 
Quimicos e Ingredientes S/a - CNPJ 12.884.672/0001-96. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua 
Dom Pedro Ii, SN - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 99385-3266.

Baia da Traição - PB, 19 de Março de 2021
JOSE FIGUEIREDO DA SILVA

Diretor

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00017/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00017/2021, para o dia 25 

de Março de 2021 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro Ii, 681 
- Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (083) 99385–3266. 

Baia da Traição - PB, 19 de Março de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 020/2021-SRP

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 020/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS. Data de abertura: 
01/04/2021 às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à 
disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 
1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 19 de Março de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº. 019/2021

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 019/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é SERVIÇOS DE RECAPAGEM 
DE PNEUS. Data de abertura: 31/03/2021 às 11h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, 
à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras 
informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 19 de Março de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 018/2021-SRP

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 018/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS. Data de abertura: 
31/03/2021 às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à 
disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 
1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 19 de Março de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
AVISO DE EDITAL

LEILÃO N° 001/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, através da Comissão Permanente de Licita-

ção, torna público e faz Saber a quem interessar e quantos virem a presente convocação ou dela 
tiverem conhecimento, que fará realizar Leilão na modalidade online por intermédio do Leiloeiro 
Oficial, Sr. Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias, JUCEP 010/2014. A alienação dos lotes será 
em conformidade com o edital publicado e regido pela Lei n° 8.666/93, com suas alterações pos-
teriores, e Lei Municipal nº 327/2021 e demais Legislações Pátria em vigor, a alienação de bens 
inservíveis (veículos), pertencentes ao patrimônio do Município, vai ser realizada de forma online 
e presencial, do tipo maior lance, no dia 06 de abril de 2021, a partir das 10h00minpelo site www.
lancecertoleiloes.com.br (online) e na Sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, localizada 
na Av. Pedro Gondim, s/n, Centro, Borborema/PB. Maiores informações poderão ser elucidadas 
na Comissão Permanente de Licitação, ou com o Leiloeiro Oficial (83) 98787-8175 ou através do 
e-mail: marcotulio@marcotulioleiloes.com.br. O Edital na íntegra poderá ser adquirido gratuitamente, 
nos sites: www.borborema.pb.gov.br e www.marcotulioleiloes.com.br.

Borborema, 18 de março de 2021.
GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO, PARA 
AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: RICANET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO EIRELI - R$ 
36.024,00.

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

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, 

COM MANUTENÇÃO, PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2021. DOTAÇÃO: 02.01 GABINETE DA PRE-
FEITA 04 122 2002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA 02.012 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 122 2018 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PROGER 02.013 CONTROLADORIA GERAL 
MUNICIPAL 04 122 2021 2173 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL 
MUNICIPAL – CGM 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 2009 2009 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS 
04 123 2006 2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 02.05 
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 27 812 2009 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 02.06 SECRETARIA DE CULTURA 13 392 2010 
2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA 02.07 SECRETARIA 
DE SAÚDE 02.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10 301 1008 2135 MANUTEN-
ÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 02.08 SECRETARIA DE DES. URBANO, 
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 15 451 2012 2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SEINFRA 02.09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.091 FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM 08 244 2011 2089 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELÉM – FMAS 02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE 20 606 2014 2116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA E MEIO AMBIERNTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00023/2021 - 19.03.21 - RICANET 
SERVICOS DE TELECOMUNICACAO EIRELI - R$ 36.024,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00004/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00004/2021, 
que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA/PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL 
DE RESIDUOS LTDA - R$ 14.200,00. 

Barra de Santana - PB, 19 de Março de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Barra de Santana: 02.070 Secretaria de Infraestrutura – 15 122 2002 2045 Ma-
nutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura – 3390.39 99 1001 Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 19/12/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 02301/2021 - 19.03.21 - ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL 
DE RESIDUOS LTDA - R$ 14.200,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.018/2021/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.018/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS, com vistas a Contratação de 
Locação de Imóvel situado a Rua Tavares Cavalcanti, 239 – Centro, destinado ao funcionamento 
do CENTRO POP, até 31 de dezembro de 2021, embasada no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93, 
alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no valor total de R$ 16.500,00 
(Dezesseis mil e quinhentos reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: 
Funcional Programática: 08.244.1017.2118 (Ações dos CREAS e PETI). Elemento da Despesa: 
3390.36. Fonte de Recursos: 1001.

Campina Grande, 15 de Março de 2021.
JOELMA MARTINS DOS SANTOS 

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.023/2021/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.023/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS. OBJETO CONTRATUAL: 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA TAVARES CAVALCANTI, 239 – CENTRO, DESTINADO 
AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021. FUNDA-
MENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.018/2021/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X DA  
LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1017.2118. ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1001. SIGNATÁRIOS: JOELMA MARTINS 
DOS SANTOS E ANTONIA DE LOURDES BARBOSA RAMOS. VALOR GLOBAL: R$ 16.500,00 
(DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 15/03/2021. 

JOELMA MARTINS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 20 de março de 202126
Publicidade



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA
 nº 2.05.019/2021/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.019/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA, com vistas a contratação de Locação de 
Imóvel situado a Rua Manoel Elias de Castro, 935 – Alto Branco, destinado ao funcionamento da 
Casa de Acolhimento Provisório para População de Rua e Refugiados – até 31 de março de 2021, 
embasada no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da 
Lei de Licitações, no valor total de R$ 5.020,00 (cinco mil e vinte reais), cujas despesas correrão á 
conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2120 (Ações dos serviços 
da Rede Especializada). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1001.

Campina Grande, 12 de Março de 2021.
JOELMA MARTINS DOS SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.024/2021/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.024/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL ELIAS DE CASTRO, 935 – ALTO BRANCO DESTINADO 
AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA POPULAÇÃO DE 
RUA E REFUGIADOS.  PRAZO: ATÉ 31 DE MARÇO DE 2021. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 2.05.019/2021/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X DA LEI Nº 8.666/93, ALTERA-
DA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2120. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. 
FONTE DE RECURSOS: 1001. SIGNATÁRIOS: JOELMA MARTINS DOS SANTOS E ADRIANA 
BRASILEIRO DE LIMA. VALOR GLOBAL: R$ 5.020,00 (CINCO MIL E VINTE REAIS). DATA DE 
ASSINATURA: 12/03/2021. 

JOELMA MARTINS DOS SNTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.026/2021/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.026/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com 
a pessoa física: MARIA GRACIETE MEIRA NEPOMUCENO, com vistas a Contratação de Locação 
de Imóvel situado a Rua Antônio Campos, 382 – Alto Branco, destinado ao funcionamento da Casa 
de passagem Infanto juvenil (7 a 17 anos e 11 meses), até 31 de dezembro de 2021, embasada 
no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de 
Licitações, no valor total de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), cujas despesas correrão á conta da 
Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1017.2121 (Ações da Casa de passagem). 
Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1001.

Campina Grande, 10 de março de 2021.
JOELMA MARTINS DOS SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO

 Nº 2.05.031/2021/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.031/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E MARIA GRACIETE MEIRA NEPOMUCENO. OBJETO CONTRATUAL: 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANTÔNIO CAMPOS, 382 – ALTO BRANCO, DESTI-
NADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL (7 A 17 ANOS E 
11 MESES). PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 2.05.026/2021/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1017.2121. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE 
DE RECURSOS: 1001. SIGNATÁRIOS: JOELMA MARTINS DOS SANTOS E MARIA GRACIETE 
MEIRA NEPOMUCENO. VALOR GLOBAL: R$ 19.000,00 (DIZENOVE MIL REAIS). DATA DE 
ASSINATURA: 10/03/2021. 

JOELMA MARTINS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
nº 2.05.029/2021/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.029/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com 
a pessoa física: LEIDSON MEIRA E FARIAS, com vistas à contratação de Locação de Imóvel situado 
a Rua Irineu Joffily, 207 – Centro, destinado ao funcionamento da Coordenação LGBTQI+  – até 31 
de dezembro de 2021, embasada no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao 
disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no valor total de R$ 24.900,00 (Vinte e quatro mil e nove-
centos reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 
08.244.1018.2120. Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1001.

Campina Grande, 18 de março de 2021.
JOELMA MARTINS DOS SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO

 Nº 2.05.034/2021/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.034/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E LEIDSON MEIRA E FARIAS. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL SITUADO A RUA IRINEU JOFFILY, 207 – CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO 
DA COORDENAÇÃO LGBTQI+. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021. FUNDAMENTAÇÃO: 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.029/2021/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X DA  LEI Nº 8.666/93, 
ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2120. ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1001. SIGNATÁRIOS: JOELMA MARTINS DOS SANTOS E 
LEIDSON MEIRA E FARIAS. VALOR GLOBAL: R$ 24.900,00 (VINTE QUATRO MIL E NOVEN-
CENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 18/03/2021. 

JOELMA MARTINS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO

 Nº 2.05.034/2021/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.034/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E LEIDSON MEIRA E FARIAS. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL SITUADO A RUA IRINEU JOFFILY, 207 – CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO 
DA COORDENAÇÃO LGBTQI+. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021. FUNDAMENTAÇÃO: 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.029/2021/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X DA  LEI Nº 8.666/93, 
ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2120. ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1001. SIGNATÁRIOS: JOELMA MARTINS DOS SANTOS E 
LEIDSON MEIRA E FARIAS. VALOR GLOBAL: R$ 24.900,00 (VINTE QUATRO MIL E NOVEN-
CENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 18/03/2021. 

JOELMA MARTINS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO 

Nº 2.05.029/2021/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.029/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E CONSTRUTORA MARILLAC LTDA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGRIMENSOR JOSÉ DE BRITO, 187 – ALTO BRANCO, CAMPINA 
GRANDE – PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021. FUNDAMENTAÇÃO: 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.024/2021/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X LEI Nº 8.666/93, AL-
TERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.2001.2128. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. 
FONTE DE RECURSOS: 1001. SIGNATÁRIOS: JOELMA MARTINS DOS SANTOS E LAMARTINE 
ALVES PEREIRA. VALOR GLOBAL: R$ 62.570,00 (SESSENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E 
SETENTA REAIS). DATA DE ASSINATURA: 18/03/2021. 

JOELMA MARTINS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
nº 2.05.020/2021/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.020/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: ANA PEREIRA DA COSTA, com vistas a contratação de Locação de Imóvel 
situado a Rua República Federal da Alemanha, nº 155 – Bairro das Nações – Campina Grande, 
destinado ao funcionamento da Casa da esperança I – até 31 de dezembro de 2021, embasada 
no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de 
Licitações, no valor total de R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais), cujas despesas correrão á 
conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1017.2115 (Ações das Casas da 
Esperança I, II e III ). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 12 de Março de 2021.
JOELMA MARTINS DOS SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO 

Nº 2.05.025/2021/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.025/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E ANA PEREIRA DA COSTA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL SITUADO NA RUA REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA, 155 – BAIRRO DAS NAÇÕES 
DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA I. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2021. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.020/2021/CSL/SEMAS/PMCG, 
ART. 24, X DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1017.2115. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: JOELMA 
MARTINS DOS SANTOS E ANA PEREIRA DA COSTA. VALOR GLOBAL: R$ 75.000,00 (SETENTA 
E CINCO MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 12/03/2021. 

JOELMA MARTINS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICOS DE CAMPINA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO DE Nº 00122/2018 PARTES: STTP 

/ LOCALIZA RENT A CAR S/A. OBJETO DO ADITIVO: ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE VALOR, 
MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS DO PREGÃO PRESENCIAL 
00010/2018/STTP, COM FULCRO NO ART 65, INCISO I ALÍNEA B, § 1º DA LEI 8666/93. ASSINAM: 
CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR / MARCELO ARARIPE DANTAS. ASSINATURA: 19/03/2021.

CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR.
Superintendente - STTP

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

 CAMPINA GRANDE
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00004/2021, para o dia 05 de Abril de 2021 às 10:00 horas; e do início da fase de lances para o 
dia 05 de Abril de 2021 às 10:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB. 
Telefone: (83) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. Site: https://www.comprasnet.gov.br.

Campina Grande - PB, 18 de Março de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE Nº 00087/2018PARTES: STTP 
/ LOCALIZA RENT A CAR S/A. OBJETO DO ADITIVO: ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE VALOR, 
MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS DOPREGÃO PRESEN-
CIAL 00010/2018/STTP, COM FULCRO NO ART 65, INCISO I ALÍNEA B, § 1º DA LEI 8666/93. 
ASSINAM:CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR / MARCELO ARARIPE DANTAS. ASSINATU-
RA:16/03/2021.

CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR
Superintendente - STTP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.023/2021/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.023/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica: CONSTRUTORA MARILLAC LTDA, com vistas a Contratação de Locação 
de Imóvel situado a Rua Amazonas, 65 – Liberdade, destinado ao funcionamento do CREAS I, até 
31 de dezembro de 2021, embasada no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93 de Licitações, no valor 
total de R$ 22.100,00 (Vinte e dois mil e cem reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação 
Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1017.2118 (Ações do CREAS e PETI). Elemento 
da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 18 de março de 2021.
JOELMA MARTINS DOS SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
nº 2.05.020/2021/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.020/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: ANA PEREIRA DA COSTA, com vistas a contratação de Locação de Imóvel 
situado a Rua República Federal da Alemanha, nº 155 – Bairro das Nações – Campina Grande, 
destinado ao funcionamento da Casa da esperança I – até 31 de dezembro de 2021, embasada 
no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de 
Licitações, no valor total de R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais), cujas despesas correrão á 
conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1017.2115 (Ações das Casas da 
Esperança I, II e III ). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 12 de Março de 2021.
JOELMA MARTINS DOS SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO 

Nº 2.05.025/2021/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.025/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E ANA PEREIRA DA COSTA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL SITUADO NA RUA REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA, 155 – BAIRRO DAS NAÇÕES 
DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ESPERANÇA I. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2021. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.020/2021/CSL/SEMAS/PMCG, 
ART. 24, X DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1017.2115. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: JOELMA 
MARTINS DOS SANTOS E ANA PEREIRA DA COSTA. VALOR GLOBAL: R$ 75.000,00 (SETENTA 
E CINCO MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 12/03/2021. 

JOELMA MARTINS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
nº 2.05.021/2021/CSL/SEMAS/PMCG

O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.021/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com 
a pessoa jurídica: JSE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA, com 
vistas a Locação de Imóvel situado a Rua Joaquim Caroca, 173 – Bodocongó - Campina Grande, 
destinado para oferta do serviço de um Centro Dia especializado para crianças com Microcefalia 
e apoio a suas famílias, através do co-financiamento junto ao MDS– até 31 de dezembro de 2021, 
embasada no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 
da Lei de Licitações, no valor total de R$  35.100,00 (trinta cinco mil e cem reais), cujas despesas 
correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1017.2118 (Ações dos 
CREAS E PETI). Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 1311.

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

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO 

Nº 2.05.026/2021/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.026/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E JSE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 
LTDA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOAQUIM CAROCA, 
173 – BODOCONGÓ – DESTINADO PARA OFERTA DO SERVIÇO DE UM CENTRO DIA ESPE-
CIALIZADO PARA CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E APOIO A SUAS FAMÍLIAS, ATRAVÉS DO 
COFINANCIAMENTO JUNTO AO MDS. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021. FUNDAMEN-
TAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.021/2021/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X DA LEI 
Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1017.2118. ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: JOELMA MARTINS DOS 
SANTOS E CARLOS EDUARDO AGRA CELINO. VALOR GLOBAL: R$ 35.100,00 (TRINTA CINCO 
MIL E CEM REAIS). DATA DE ASSINATURA:  09/03/2021. 

JOELMA MARTINS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
nº 2.05.028/2021/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.028/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: MARCÔNI ACIÓLI SAMPAIO, com vistas a Contratação de Locação de Imóvel 
situado a Rua Minas Gerais, 430 – Liberdade, destinado ao funcionamento do CRAS Liberdade, 
até 31 de dezembro de 2021, embasada no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93, alterada, em es-
pecial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no valor total de R$ 23.100,00 (Vinte três mil 
e cem reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 
08.244.1018.2123 (Ações dos CRAS). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 15 de março de 2021.
JOELMA MARTINS DOS SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social
EXTRATO DE CONTRATO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TERMO DE CONTRATO 

Nº 2.05.033/2021/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.033/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E MARCÔNI ACIÓLI SAMPAIO. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL SITUADO A RUA MINAS GERAIS, 430 – LIBERDADE, DESTINADO AO FUNCIONA-
MENTO DO CRAS LIBERDADE, PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021. FUNDAMENTAÇÃO: 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.028/2021/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X DA LEI Nº 8.666/93, 
ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2123. ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: JOELMA MARTINS DOS SANTOS E 
MARCÔNI ACIÓLI SAMPAIO. VALOR GLOBAL: R$ 23.1000,00 (VINTE TRÊS MIL E CEM REAIS). 
DATA DE ASSINATURA: 15/03/2021. 

JOELMA MARTINS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
nº 2.05.027/2021/CSL/SEMAS/PMCG

O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.027/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA, com vistas a Locação de Imóvel 
situado a Rua Capitão Ademar de Maia Paiva, 675 - Alto Branco, destinado ao funcionamento da 
Casa para abrigar crianças de 0 a 6 anos – até 31 de dezembro de 2021, embasada no art. 24, 
inciso X, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no 
valor total de R$  46.700,00 (quarenta e seis mil e setecentos reais), cujas despesas correrão á 
conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1017.2115 (Ações das Casas da 
Esperança I, II e III ). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 18 de março de 2021.
JOELMA MARTINS DOS SANTOS 

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA 
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00004/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 14:00 hs do dia 25 de Março 
de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00004/2021, 
que objetiva: Aquisição de 04 (quatro) veículos tipo passeio 0km, motor a parti de 1.0, destinados 
a esta Prefeitura. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de 
Cima - PB. Telefone: (83) 3626–1040. 

Curral de Cima - PB, 18 de Março de 2021
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO

 Nº 2.05.032/2021/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.032/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA. OBJETO CONTRATUAL: LO-
CAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA CAPITÃO ADEMAR DE MAIA PAIVA, 675 - ALTO BRANCO 
– DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA PARA ABRIGAR CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. 
PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
2.05.027/2021/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X DA  LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA: 08.243.1017.2115. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECUR-
SOS: 1311. SIGNATÁRIOS: JOELMA MARTINS DOS SANTOS E ANA ELIZABETH FERREIRA 
DE SOUZA. VALOR GLOBAL: R$ 46.700,00 (QUARENTA E SEIS MIL E SETECENTOS  REAIS). 
DATA DE ASSINATURA: 18/03/2021. 

JOELMA MARTINS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00005/2021
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 01 de Abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 04 (quatro) veí-
culos 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. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 19 de Março de 2021
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00004/2021
RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Conceição – PB, através da Pregoeira torna público a RETIFICAÇÃO  
do Edital do Pregão Presencial Nº 00004/2021, que tem como objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de monitoramento de imagens 24h através de internet e 
comodato de equipamentos de CFTV no Centro Administrativo e Hospital e Maternidade Caçula 
Leite do Município de Conceição/PB, Reformando o item 8.5 do edital. Assim onde se lê: A Proposta 
deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com clareza, sem alter-
nativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a última datada e assinada 
pelo responsável, com indicação: do valor total da proposta em algarismos, dos prazos de entrega 
ou execução, das condições de pagamento, da sua validade que não poderá ser inferior a 60 dias. 
O licitante deverá anexar junto a Proposta de Preços comprovante de propriedade dos veículos 
a serem utilizados nos serviços, registrados em nome do licitante. Também serão aceitos Recibo 
de Autorização de Transferência de Veículo, bem como Declaração de disponibilidade do veículo 
a ser utilizado nos serviços. Leia-se: 8.5.A Proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e 
em moeda nacional, elaborada com clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. 
Suas folhas rubricadas e a última datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total 
da proposta em algarismos, dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, 
da sua validade que não poderá ser inferior a 60 dias.  Tendo em vista que não há alteração no 
conteúdo de Proposta de Preços e que se trata de erro de digitação que nada se refere ao objeto 
da licitação, assim a data de abertura do certame permanece no dia 11:30 horas do dia 23 de março 
de 2021. Maiores Informações na sala da CPL, Centro Adm. Integrado - Rua Capitão João Miguel, 
S/N - Bairro São José - Conceição – PB.

Conceição – PB, 18 de Março de 2021.  
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 0045/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 10:00 horas do dia 31 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços para contratações futuras, para: Registro de Preço para: Aquisição de 
gênerosalimentíciosperecíveis e não perecíveis destinados a merenda escolar, demais secretárias 
e programas desta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 013/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

E-mail: licitacao@cruzdoespiritosanto.pb.gov.br
Edital: www.tce.pb.gov.br

Cruz do Espírito Santo - PB, 18 de Março de 2021
CYNTIA DE MIRANDA CUNHA

Pregoeira Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 0001/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 0046/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Públi-
ca de Compra objetivando: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) 
destinados a alimentação escolar pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Os 
interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até 
as 10:00 horas do dia 20 de Abril de 2021, na sala da referida comissão, sediada na Praça dos Três 
Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada 
a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, legislação e normas per-
tinentes. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado

E-mail: licitacao@cruzdoespiritosanto.pb.gov.br
Edital: www.tce.pb.gov.br 

Cruz do Espírito Santo - PB, 18 de Março de 2021
SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00010/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, às 13:30 
horas do dia 05 de Abril de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DO MUNICÍPIO 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 Federal nº 7.892/13; 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 Indios - PB, 19 de Março de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, às 15:30 
horas do dia 05 de Abril de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 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 Indios - PB, 19 de Março de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
AME SAÚDE - CONS. INTER. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Barão do Rio Branco, S/N - Centro - Cajazeiras - PB, às 11:00 horas do dia 05 de ABRIL de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DESTINADOS ÀS ATIVIDADE DO AME - CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 009/2006. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado.Telefone: (083) 35314814.

Cajazeiras - PB, 19 de Março de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
AME SAÚDE - CONS. INTER. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00010/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Barão do Rio Branco, S/N - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:45 horas do dia 05 de ABRIL de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA/OBSTE-
TRÍCIA E MASTOLOGIA E EXAMES  CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DESTINADOS ÀS 
ATIVIDADE DO AME - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO 
SERTÃO PARAIBANO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 35314814.

Cajazeiras - PB, 19 de Março de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
AME SAÚDE - CONS. INTER. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00009/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Barão do Rio Branco, S/N - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:45 horas do dia 05 de ABRIL de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ORTOPEDIA E 
NEUROCIRUGIÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DESTIANDOS ÀS ATIVIDADE DO 
AME - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PA-
RAIBANO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.Telefone: (083) 35314814.

Cajazeiras - PB, 19 de Março de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

UNIÃO  A
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Publicidade



ESTADO DA PARAÍBA
AME SAÚDE - CONS. INTER. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Barão do Rio Branco, S/N - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 05 de ABRIL de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE NEUROLOGIA, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DESTIANDOS ÀS ATIVIDADE DO AME - CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 009/2006. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado.Telefone: (083) 35314814.

Cajazeiras - PB, 19 de Março de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

- Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
AME SAÚDE - CONS. INTER. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALNº 00011/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Barão do Rio Branco, S/N - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:30 horas do dia 05 de ABRIL de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE UROLOGIA E REALIZAÇÃO 
DE EXAMES  CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DESTINADOS ÀS ATIVIDADE DO AME - 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (083) 35314814.

Cajazeiras - PB, 19 de Março de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Sistema de Registro de 
Preços para eventual Aquisição de Material Odontológico, a ser entregue de forma parcelada, 
destinado a manutenção das atividades referentes ao funcionamento do hospital municipal e 
postos de atenção básica ligados a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Cacimba de 
Dentro/PB. Abertura da sessão pública: 13:30 horas do dia 05 de Abril de 2021. Início da fase de 
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto 
Municipal nº 003/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com. Edital: www.cacimbadedentro.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 19 de Março de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Sistema de Registro de 
Preços para eventual Aquisição de Material Médico Hospitalar, a ser entregue de forma parcelada, 
destinado a manutenção das atividades referentes ao funcionamento do hospital municipal e postos 
de atenção básica ligados a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro/PB. 
Abertura da sessão pública: 13:30 horas do dia 02 de Abril de 2021. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Municipal nº 003/15; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33791045. E-mail: 
cplcacimbadedentro@hotmail.com. Edital: www.cacimbadedentro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 19 de Março de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO 

 Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Sistema de Registro de 
Preços para eventual aquisição de Medicamentos de forma parcelada destinados a manutenção 
das atividades referentes ao funcionamento do Hospital Municipal, Postos de Atenção Básica, 
SAMU e também à Farmácia Básica, ligados a Secretaria de Saúde do Município de Cacimba de 
Dentro/PB. Abertura da sessão pública: 13:30 horas do dia 06 de Abril de 2021. Início da fase de 
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto 
Municipal nº 003/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com. Edital: www.cacimbadedentro.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br; ww.portaldecompraspublicas.com.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 19 de Março de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de forma parce-
lada de Gêneros alimentícios (Panificação) destinados a manutenção das atividades referentes ao 
funcionamento das Secretarias de Saúde, Educação, Infraestrutura e Assistência Social da Prefeitura 
Municipal de Cacimba de Dentro, bem como Hospital Municipal, 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 078/20; 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.cacimbadedentro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 19 de Março de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PROCESSSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.029 /2021 
TOMADA DE PREÇO Nº.002/2021

 A COMISSAO DE CACIMBAS TORNA PUBLICO QUE A LICITAÇAO CUJO  OBJETIVO E  
Contratação dos serviços de execução de obra para CONSTRUÇAO de uma quadra poliesportiva 
– sitio retiro de município de Cacimba/PB, conforme planilha orçamentaria em anexo I do edital 
reunião marcadas para o dia  22 de março de 2021  as 13:00 hs  por motivo de força  fica adiada 
para o dia 09 de abril de 2021 as 08:00hs

Cacimbas-PB, 19 de março de 2021
Chardes Deyvith de Almeida Lopes

Presidente da CPL/PMC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 0089/2020-CPL
Contratante: Prefeitura Municipal de Damião
Contratada: MATRIX CONSTRUTORA EIRELI
Objeto: Alterar unilateralmente o Contrato nº 0089/2020, para o acréscimo de 18,51% sobre o 

seu valor inicial devidamente atualizado, que corresponde ao valor de R$ 122.063,47 (cento e vinte 
e dois mil, sessenta e três reais e quarenta e sete centavos), perfazendo o contrato o valor de R$ 
781.289,44 (cento e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e nove  reais e quarenta e quatro centavos).

Tomada de Preços  nº: 0006/2020
Data da Assinatura do aditivo: 18 de Março de 2021.

LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA
PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 0090/2020-CPL
Contratante: Prefeitura Municipal de Damião
Contratada: BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI
Objeto: Alterar unilateralmente o Contrato nº 0090/2020, para o acréscimo de 22,53% sobre o 

seu valor inicial devidamente atualizado, que corresponde ao valor de R$ 77.778,26 (Setenta e sete 
mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos), perfazendo o contrato o valor de R$ 
422.685,08 (quatrocentos e vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco  reais e oito  centavos).

Tomada de Preços  nº: 0008/2020
Data da Assinatura do aditivo: 18 de Março de 2021.

LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA 
PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 0091/2020-CPL
Contratante: Prefeitura Municipal de Damião
Contratada: CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI.
Objeto: Alterar unilateralmente o Contrato nº 0091/2020, para o acréscimo de 23,34% sobre o 

seu valor inicial devidamente atualizado, que corresponde ao valor de R$ 59.170,20 (cinquenta e 
nove mil, cento e setenta reais e vinte centavos), perfazendo o contrato o valor de R$ 312.679,99 
(trezentos e doze mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Tomada de Preços  nº: 0007/2020
Data da Assinatura do aditivo: 18 de Março de 2021.

LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA
 PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00012/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 08:30 hs do dia 26 de Março 

de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00012/2021, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA 
PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Juviniano Gomes de Lima, 
SN - Centro - Damião - PB. Telefone: (083) 3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. 

Damião - PB, 19 de Março de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 31 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 didático e de expediente para atender as necessidades das Escolas, Creches, Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Secretarias 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 1002/09; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@
pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 19 de Março de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 0002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 0002/2021, que objetiva: Aquisição parcelada 
de combustíveis para atender as necessidades da frota de veículos e máquinas desta Prefeitura, 
durante o exercício de 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
RALIANE DE SOUSA CAMPO ME – CNPJ: 17.310.375/0001-50 - R$ 1.003.050,00.

Dona Ines - PB, 17 de Março de 2021
JOÃO IDALINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis para atender as necessidades da frota de 

veículos e máquinas desta Prefeitura, durante o exercício de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pre-
gão Eletrônico nº 00002/2021. DOTAÇÃO: 04.122.1001.2004-Manter as atividades da secretaria 
de Administração e Finanças12.361.2007.2014-Manter as atividades do Ensino Fundamental 
–MDE15.452.1001.2027-Manter as atividades do Setor de Urbanismo10.301.2012.2035-Manter 
as atividades do Programa de Atenção Básica08.122.0037.2025-Manutenção da Secretaria de 
Assistência Social e Habitação08.244.0137.2047-Manter as atividades do Programa IGD-BF. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Dona Inês e: CT Nº 0023/2021 - 18.03.21 - RALIANE DE SOUSA CAMPOS ME – CNPJ: 
17.310.375/0001-50 - R$ 1.003.050,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00015/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00015/2021, para o dia 30 

de Março de 2021 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Juviniano Gomes 
de Lima, SN - Centro - Damião - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. 

Damião - PB, 19 de Março de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00016/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00016/2021, para o dia 30 

de Março de 2021 às 14:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Juviniano Gomes 
de Lima, SN - Centro - Damião - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. 

Damião - PB, 19 de Março de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2021 SRP
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 014/2021 SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o sistema de registro de preços para contratação 
de empresa para a prestação do serviço de controle de vetores e pragas urbanas, compreendendo 
a desinsetização com utilização de termonebulização (fumacê) para o auxílio no combate ao mos-
quito aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Data de Abertura: 31/03/2021 às 
09:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges 
Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através 
do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 19 de março de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 015/2021 SRP

A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 015/2021 SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o Sistema de Registro de Preços para contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços na área de sanitização e desinfecção de 
logradouros municipais, incluindo ruas, praças e instalações públicas como medida preventiva ao 
contágio da Covid-19. Data de Abertura: 31/03/2021 às 11:00h. O Edital pode ser obtido na sede 
da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba ou 
no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no 
horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 19 de março de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
 Nº 00005/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público 
a todos os interessados que no dia 01 de Abril de 2021 às 08h00min, fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, por item, tendo por objeto a: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, tipo menor preço por item, para atender a necessidades 
da Secretarias, conforme consta do Edital durante o exercício de 2021. As empresas interessadas 
poderão adquirir o Edital gratuitamente através do telefone (83) 3347–1820, do portal do TCE/PB 
https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de Licitações – Licitações Previstas) 
e/ou por e-mail: gadobravolicitacao@gmail.com das 09h00min às 12h00min e/ou do portal http:// 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Gado Bravo - PB, 19 de Março de 2021.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00031/2021.
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 08h00min, no dia 05 de abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:. Contratação de empresa para 
implantação e manutenção do Prontuário eletrônico para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.g v.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 19 de março  de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00032/2021. 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 09h30min, do dia 05 de abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Materiais Odontológicos diversos para melhor funcionamento e atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde até dezembro de 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Site: www.guarabira.pb.gov.
br . Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 19  de Março  de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00033/2021.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h30min, do dia 06 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para locação de equipamentos para realizações de exames laboratoriais e aquisições de materiais 
diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 19 de março de 2021.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00034/2021.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h00min, do dia 06 de abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Materiais para 
confecção de quadros escolares Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 
12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: 
(083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 19 de março  2020
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IGARACY
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00075/2017, em 13.12.2017.
PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa CONSTRUTORA DAKI EIRELI ME.
OBJETO CONTRATUAL: Para execução dos serviços com a continuação da construção de 

quadra coberta com vestiário. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Igaracy-PB, 19 de Março de 2021

José Carneiro Almeida da Silva
Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento de Propostas do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021, com o seu Aquisição de Medicamentos para Assistência 
Farmacêutica Básica do Município de Igaracy – PB. Conforme especificação do edital. Sendo classi-
ficadas e HABILITADAS as empresas: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - Valor: R$ 198.086,90 (Cento noventa e oito mil, oitenta e seis reais e noventa centavos); 
FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - Valor: R$ 
3.212,00 (Três mil duzentos e doze reais); JOSE NERGINO SOBREIRA - Valor: R$ 8.630,00 (Oito 
mil, seiscentos e trinta reais); NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
MEDICAMENTO - Valor: R$ 30.028,00 (Trinta mil, vinte e oito reais).

Igaracy - PB, 19 de Março de 2021.
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios parceladamente, para merenda escolar da Secretaria de Educação, esporte e turismo, 
Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e demais secretarias do Município 
de Igaracy–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ERONILDES 
LIMA DINIZ - R$ 17.850,00; FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA – ME - R$ 237.518,00; 
RUTHIELLY DANTAS DA SILVA – ME - R$ 144.992,00.

Igaracy - PB, 19 de Março de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00002/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: Aquisição de 
Gêneros Alimentícios parceladamente, para merenda escolar da Secretaria de Educação, esporte 
e turismo, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e demais secretarias 
do Município de Igaracy–PB; ADJUDICO o seu objeto a: ERONILDES LIMA DINIZ - R$ 17.850,00; 
FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA – ME - R$ 237.518,00; RUTHIELLY DANTAS DA 
SILVA – ME - R$ 144.992,00.

Igaracy - PB, 19 de Março de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00013/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA TODAS AS SECRETARIAS, FUNDO DE ASSISTENCIA 
SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGARACY–PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: IRMAOS MIGUEL LTDA - R$ 220.820,88; 
UERVETON MATIAS DA SILVA – ME - R$ 239.601,46.

Igaracy - PB, 19 de Março de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00013/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA TODAS AS SECRETARIAS, FUNDO DE ASSISTENCIA 
SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGARACY–PB; ADJUDICO o 
seu objeto a: IRMAOS MIGUEL LTDA - R$ 220.820,88; UERVETON MATIAS DA SILVA – ME - R$ 
239.601,46.

Igaracy - PB, 19 de Março de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2021, que objetiva: Con-
tratação de Empresa (TERCEIRIZAÇÃO) para Fornecimento de Profissionais de Saúde destinados 
aos serviço de ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE Dr. OLIVIO DE ASSIS BANDEIRA 
, NESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: TASSIO TAVARES TORRES BADU - R$ 451.550,00.

Igaracy - PB, 19 de Março de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00012/2021
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento de Propostas do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021, com o seu Aquisição de medicamentos Psicotrópicos 
destinados a Farmácia Básica de Saúde do Município de Igaracy– PB. Conforme especificação do 
edital. Sendo classificadas e HABILITADAS as empresas: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - Valor: R$ 86.844,00(Oitenta e seis mil, oitocentos quarenta e quatro 
reais); FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - 
Valor: R$ 2.400,00(Dois mil e quatrocentos reais); NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - Valor: R$ 16.125,00(Dezesseis mil, cento vinte cinco reais); 
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP - Valor: R$ 13.000,00(Treze mil reais).

Igaracy - PB, 19 de Março de 2021.
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00016/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 31 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de carne bovina. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 266/21; 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) 3394–1236. 
E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 19 de Março de 20216
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 10:00 horas do dia 31 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais de expediente e didáticos 
diversos. 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 
266/21; Decreto Municipal nº 275/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3394–1236. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.
inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 19 de Março de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 14:00 horas do dia 31 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de frutas e verdu-
ras diversas - pronta entrega. 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 266/21; 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) 3394–1236. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 19 de Março de 20216
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
COMUNICADO - LANCES VERBAIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/21

O Pregoeiro Oficial comunica que a sessão pública para continuidade dos trabalhos - fase de 
lances verbais - da licitação modalidade Pregão Presencial nº 011/21, que objetiva: Aquisição par-
celada de material médico hospitalar diversos; será realizada às 14:00 horas do dia 24 de março 
de 2021, no mesmo local da primeira reunião, na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB. 
Informações: no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis, no referido endereço.

Ingá - PB, 19 de março de 2021.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
COMUNICADO - LANCES VERBAIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/21

O Pregoeiro Oficial comunica que a sessão pública para continuidade dos trabalhos - fase de 
lances verbais - da licitação modalidade Pregão Presencial nº 010/21, que objetiva: Aquisição par-
celada de medicamentos diversos, inclusive injetáveis e psicotrópicos; será realizada às 09:00 horas 
do dia 24 de março de 2021, no mesmo local da primeira reunião, na Praça Vila do Imperador, 160 
- Centro - Ingá - PB. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis, no referido endereço.

Ingá - PB, 19 de março de 2021.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00013/2021, para o dia 05 
de Abril de 2021 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Praça Vila do Imperador, 
160 - Centro - Ingá - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (83) 3394–1236. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. 

Ingá - PB, 19 de Março de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 20 de março de 202128
Publicidade



UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 20 de março de 2021 29
Publicidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

 N.º 002/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2021, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município e 
outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso IV do Art. 24 da Lei n.º 8.666/93 
e alterações posteriores, em favor da empresa DRUGSTORE INGÁ FARMÁCIA E DROGARIA 
LTDA, CNPJ nº 09.161.993/0001-58.

OBJETO: Aquisição de medicamentos, para atender as unidades da Unidades Básicas de Saúde 
do Município de Juarez Távora.

VALOR TOTAL: R$ 111.439,56 (Cento e onze mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta 
e seis centavos).

FONTES DE RECURSOS: PAB, ESF, FUS e FMS. 
Juarez Távora(PB), 10 de março de 2021.   

WILSON EVANGELISTA FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 18/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO
 Nº 002/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: DRUGSTORE INGÁ FARMÁCIA E DROGARIA LTDA, CNPJ nº 09.161.993/0001-58.
OBJETO: Aquisição de medicamentos, para atender as unidades da Unidades Básicas de Saúde 

do Município de Juarez Távora.
VALOR TOTAL: R$ 111.439,56 (Cento e onze mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta 

e seis centavos).
FONTES DE RECURSOS: PAB, ESF, FUS e FMS.
VIGÊNCIA: 90 dias.

Juarez Távora(PB), 10 de março de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE JURU PB 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Processo Nº: 0032021. Pregão Presencial Nº 0001/2021. Serviço. Contratação de empresa para 

locação de um veículo ano e modelo não inferior a cinco anos de fabricação, motor 1.0, câmbio 
manual, 04(quatro) portas, combustível flex, ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, travas 
e vidros elétricos, destinado a demanda de viagens da Câmara Municipal de Juru – PB.Data e Local 
da Sessão de Abertura: 31/03/2021 às 09:00h. Praça Cel. Manoel Florentino de Medeiros, nº234, 
centro, Juru - PB. 19/03/2021. 

Ronny Kleber Pereira de Lima
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 087864/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 23.002/2021

DATA DE ABERTURA: 05/04/2021 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITA-

LARES, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 850972/2017 – MINISTÉRIO DA SAÚDE.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Karla Renata Marinho Alves, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
862835, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: Transf. 
de Convênios – Rec. União Adm. Indireta e Fundos. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de 
apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 17h00min, no Fone: (83) 
3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decretos Municipais nº 4.985/2003, 7.884/2013, 
9.607/2020 e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.Chave CGM: IDYK-1BLF-GQBP-2FQK.

João Pessoa, 19 de Março de 2021. 
Karla Renata Marinho Alves

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
AVISO DE FORMAÇÃO DA LISTA CURTA

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SBQC Nº 91003/2020

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 
“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, de 20 janeiro 
de 2021, torna público, para conhecimento dos interessados, A FORMAÇÃO DA LISTA CURTA DE 
CONSULTORES referente à MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE da Seleção Baseada na Qualidade 
e no Custo – SBQC N° 91003/2020, que tem como objeto a “Consultoria para o desenvolvimento 
dos serviços necessários à elaboração do Plano de Descarbonização e Adaptação Climática para 
o Município de João Pessoa, doravante chamado “Plano João Pessoa Zero Carbono” ,no âmbito do 
programa de desenvolvimento urbano integrado e sustentável do município de João Pessoa (progra-
ma João Pessoa sustentável), financiado com recursos do contrato de empréstimo nº 4444/OC-BR 
(BR-L 1421)”, estabelecida conforme Relatório de Formação de Lista Curta elaborado pela Comissão 
de Avaliação Técnica, em conformidade com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para 
Seleção e Contratação de Consultores financiados pela Banco Interamericano de Desenvolvimento 
– BID (GN 2350-15), com amparo na Lei Federal nº 8.666/1993 e legislação correlata. Conforme 
estabelecem os Itens 2.13 e 2.14 da GN-2350-15, serão remetidas às empresas que compõem a 
lista curta a Solicitação de Propostas (SDP), com Termo de Referência e Orçamento Estimativo, em 
prosseguimento ao certame de SBQC nº 91003/2020. As propostas técnicas e comerciais deverão 
ser apresentadas conforme estabelecido na Solicitação de Propostas (SDP), até o dia 26/04/2021, 
às 23:59hs. No dia 27/04/2021 às 10:00h, será realizada a reunião de abertura das Propostas 
Técnicas por VIDEOCONFERÊNCIA, que será transmitida ao vivo através da Plataforma Youtube.
com, e disponibilizada para acompanhamento dos interessados no Canal Oficial do Programa 
João Pessoa Sustentável, link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5085 

. Qualquer proposta entregue posteriormente à data estabelecida não será recebida. A Nova 
Solicitação de Propostas (SDP) e demais documentos relativos ao certame também estão disponíveis 
para as licitantes e demais interessados no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, no 
link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5070. Qualquer informação referente 
ao certame será prestada através do link acima citado.

LISTA CURTA DE CONSULTORES:
-CONSÓRCIO CENTRO BRASIL NO CLIMA (CBC), CENTRO CLIMA E EOS ESTRATÉGIA 

&SUSTENTABILIDAD
-CONSÓRCIO ANTHESIS – GET2C – FÁBRICA ETHICA
-CONSÓRCIO I CARE & CONSULT -ENGEBIO
-WAYCARBON SOLUÇÕES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBONO LTDA
-CONSÓRCIO MULTICRITERI-ARCADIS-KEY
-CONSÓRCIO IDOM-IBAM
-CONSÓRCIO SPI – IDAD – OIKO
-RAMBOLL

João Pessoa, 19 de março de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4º AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO
PROCESSO Nº 01.546/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO
 Nº 10.046/2020

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/
REAGENTES DE HEMATOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM 
EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM COMODATO.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Sra. Franciny 
do Nascimento Leal, vem por meio deste, tornar público, o adiamento da sessão que estava prevista 
para o dia 25/03/2021 às 09:00h, com data a ser marcada posteriormente, tendo em vista pedido 
de esclarecimento interposto por empresa interessada no certame, no qual foi acatado, desta forma 
ocasionando alteração no edital. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO 
de 08h às 12h e das 13h às 17h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 19 de Março de 2021. 
Franciny do Nascimento Leal

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2º TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO 

Nº. 04.511/2019 INEXIGIBILIDADE 
Nº 10.001/2019

CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº. 10.001/2019
Objeto: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, A FIM DE 
ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS PACTUADOS.

Com base nas informações constantes no Processo nº.04.511/2019, referente à Inexigibilidade nº 
10.001/2019-Chamamento Público nº.10.001/2019, com base no Relatório Conclusivo emitido pela 
Comissão Setorial de Licitação e Assessoria Jurídica e ratificado pelo Parecer Técnico da Diretoria 
de Regulação da SMS, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores,RATIFICO e ADJUDICO o objeto em favor da empresa: CENTRO PARAIBANO 
DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME – HOSPITAL DA VISÃO, inscrita no CNPJ sob o 
nº.12.646.171/0001-71, perfazendo o valor total anual de R$ 347,760.00(Trezentos e quarenta e 
sete mil, setecentos e sessenta reais),credenciada para a prestação dos serviços em referência, 
fundamentada nos Arts.37, 196 e 197 da Constituição Federal, no Art. 24 da Lei nº 8.080/90 e no 
Art. 25, caput, da Lei 8.666/93, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do 
instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal.

João Pessoa, 19 de março de 2021.
Fábio Antônio da Rocha Sousa

Secretário de Saúde do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO Nº. 04.422 /2021 

CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS 
Nº. 10.002/2021 INEXIGIBILIDADE

 Nº 10.002/2021 CHAVE CGM: 0QPV-28AJ-GZAJ-3302
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE LEITOS DE UNIDA-

DE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI (TIPO II) ADULTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Presidente da Comissão Setorial 
de Licitação, Sr. Paulo Roberto Abrantes, nomeado pela Portaria do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, o Chamamento Público com intuito 
de credenciar entidades para atender o objeto em referência. As entidades interessadas poderão 
apresentar todas as documentações e propostas DE FORMA IMEDIATA, na sala da Comissão de 
Licitação da SMS, localizado na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa – PB ou pelo e-mail: cel.
smsjp@gmail.com. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas aplicáveis à 
espécie. Fonte de recursos prevista para o exercício financeiro de 2021: TABELA ORDINÁRIOS/
SUS. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na 
sala da Comissão Setorial de Licitação, no HORÁRIO de 08h:00 às 12h:00 e de 13h:00 às 17h:00, 
no Fone: (83) 3214-7937, no site https://transparenica.joãopessoa.pb.gov.br/#licitacoes, ou pelo 
e-mail: cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 19 de março de 2021.
Paulo Roberto Abrantes

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA para obra de SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NA RUA BACHAREL WILSON 
FLÁVIO MOREIRA COUTINHO - LOTE 19, NO BAIRRO JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, NA 
CIDADE DE JOÃO PESSO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS: EMÍDIO GUSMÃO E EMÍLIA BATISTA CELANE NO 
BAIRRO DE MANGABEIRA E JOSÉ OLIVEIRA BATISTA NO BAIRRO DO VALENTINA NA IDADE 
DE JOÃO PESSOA/PB. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA para obra de IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA IRENE MARIA DE LIRA SILVA NO BAIRRO DE MANGABEIRA 
NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 015/2021, cujo objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
MUNICIPALIDADE. DATA DA ABERTURA: 31 DE MARÇO DE 2021, ÀS 09H00MIN (HORÁRIO 
LOCAL). Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.
tce.pb.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br.

Lagoa Seca - PB, 18 de Março de 2021.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUÍDOS COM A 
POPULAÇÃO CARENTE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA EMER-
GÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, 
DECRETO MUNICIPAL Nº 025/2020, DE 06 DE JUNHO DE 2020; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ANDREZA ARAUJO SOUZA – ME (LOJÃO COMPRE BEM), 
INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 17.597.525/0001-59 - R$ 429.600,00, vencedora do item: 1.

Lagoa Seca - PB, 18 de Março de 2021.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANANTE, (VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A), CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB, DE ACORDO 
COM PROPOSTA Nº 11264.183000/1200-02; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: FIORI VEICOLO S/A, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 35.715.234/0008-76 - R$ 
224.000,00, vencedora do item: 1.

Lagoa Seca - PB, 18 de Março de 2021.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

 Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA 

DESTA MUNICIPALIDADE, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PRE-
FEITURA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Federal 
e Próprios do Município de Lagoa Seca. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00097/2021 - 12.03.21 
- AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - R$ 98.400,00; CT Nº 
00098/2021 - 12.03.21 - GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E 
SER - R$ 72.000,00; CT Nº 00099/2021 - 12.03.21 - SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 
PARA AUTOS LTDA - R$ 89.400,00.

Lagoa Seca - PB, 12 de Março de 2021.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNI-

COS EM GERAL NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2021. DOTAÇÃO: Recursos Federal e 
Próprios do Município de Lagoa Seca: VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00091/2021 - 12.03.21 
- AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - R$ 56.250,00; CT 
Nº 00092/2021 - 12.03.21 - ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 - R$ 
32.400,00; CT Nº 00093/2021 - 12.03.21 - IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - R$ 
31.300,00; CT Nº 00094/2021 - 12.03.21 - J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA - R$ 
111.300,00; CT Nº 00095/2021 - 12.03.21 - M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - R$ 
3.950,00; CT Nº 00096/2021 - 12.03.21 - SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA 
AUTOS LTDA - R$ 98.250,00.

Lagoa Seca - PB, 12 de Março de 2021.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRONICO 

Nº 00001/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANANTE, (VEÍCULO AMBULÂN-

CIA TIPO A), CONFORME TERMO DE REFERENCIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAGOA 
SECA – PB, DE ACORDO COM PROPOSTA Nº 11264.183000/1200-02. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Conforme consta nos autos do processo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa 
Seca e: CT Nº 00101/2021 - 18.03.21 – FIORI VEICOLO S/A, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 
35.715.234/0008-76 - R$ 224.000,00.

Lagoa Seca - PB, 18 de Março de 2021.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRONICO 

Nº 00012/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS A 

SEREM DISTRIBUÍDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O 
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 
06 DE FEVEREIRO DE 2020, DECRETO MUNICIPAL Nº 025/2020, DE 06 DE JUNHO DE 2020. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2021. DOTAÇÃO: Conforme consta nos autos 
do processo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00103/2021 - 18.03.21 – ANDREZA ARAUJO SOUZA – ME 
(LOJÃO COMPRE BEM), INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 17.597.525/0001-59 - R$ 429.600,00.

Lagoa Seca - PB, 18 de Março de 2021.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
CHEFIA DE GABINETE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021
Processo Administrativo nº 017/2021
Pregão Presencial - SRP nº 004/2021

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais gráficos, destinados a atender 
as necessidades das secretarias municipais e do fundo municipal de saúde.A Prefeitura Munici-
pal de Lagoa de Dentro (CNPJ n.º 09.071.622/0001-85) e o Fundo Municipal de Saúde (CNPJ: 
12.375.571/0001-90), RESOLVEM registrar os preços ofertados pelas empresas Rosivaldo Gomes 
da Silva Gráfica e Editora - ME (CNPJ: 10.359.279/0001-58), para os itens: 06, 07, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 40, 41 e 45, no valor total de R$ 157.670,00 (quinhentos e cinquenta e 
um mil, quinhentos e três reais e quinze centavos) e a empresa Mega Gráfica Paraibana Serviços 
Eireli (CNPJ: 22.319.912/0001-63), para os itens: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 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 e 85, no valor total de R$ 435.465,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e 
sessenta e cinco reais). Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 

Lagoa de Dentro - PB, 19 de março de 2021. 
José Pedro da Silva - Prefeito Constitucional.

Erica Andrade Paula da Silva - Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
GABINETE DO PREFEITO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 017/2021
Pregão Presencial - SRP nº 004/2021

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais gráficos, destinados a atender 
as necessidades das secretarias municipais e do fundo municipal de saúde. Diante dos autos do 
processo supracitado e nos termos do art. 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93, ADJUDICO a presente 
licitação, a empresa Rosivaldo Gomes da Silva Gráfica e Editora - ME – CNPJ: 10.359.279/0001-
58, para os itens: 06, 07, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 40, 41 e 45, no valor total de R$ 
157.670,00 (quinhentos e cinquenta e um mil, quinhentos e três reais e quinze centavos) e a empresa 
Mega Gráfica Paraibana Serviços Eireli – CNPJ: 22.319.912/0001-63, para os itens: 01, 02, 03, 04, 
05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 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 e 85, no valor total de R$ 435.465,00 (quatrocentos e 
trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais). Dou Fé,

Jaqueline Soares Pinto
Mat. 7299 - Pregoeira

O Prefeito Constitucional do Município de Lagoa de Dentro e a Gestora do Fundo Municipal de 
Saúde, RESOLVEM nos termos do art. 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93, HOMOLOGAR a decisão 
da Pregoeira Jaqueline Soares Pinto, referente a licitação em epígrafe, em favor das empresas 
Rosivaldo Gomes da Silva Gráfica e Editora - ME – CNPJ: 10.359.279/0001-58, no valor total de R$ 
157.670,00 (quinhentos e cinquenta e um mil, quinhentos e três reais e quinze centavos) e Mega 
Gráfica Paraibana Serviços Eireli – CNPJ: 22.319.912/0001-63, no valor total de R$ 435.465,00 
(quatrocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais). Lagoa de Dentro - PB, 
19 de março de 2021. Dou Fé,

José Pedro da Silva - Prefeito Constitucional
Erica Andrade Paula da Silva - Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
CHEFIA DE GABINETE
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 011/2021
Pregão Presencial nº 004/2021.

A Prefeitura Municipal de Logradouro – PB, comunica aos interessados que realizará o Pregão 
Presencial nº 004/2021 em 01/04/2021 às 10h30min. Objeto: locação de 02 (dois) veículos, do tipo 
carro pipa, destinados a atender as necessidades do município. MAIORES INFORMAÇÕES: Sala 
da CPL, na Av. Francisco Gomes, 06, Centro, Logradouro – PB, no horário das 08:00 às 13:00 
horas ou através do e-mail: logradourolicitacoes@gmail.com.

Logradouro – PB, 19 de março de 2021.
José Marinaldo da Cruz

- Prefeito Constitucional -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00005/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PEÇAS PARA AS MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, 
DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SER-
VICOS AUTOMOTIVOS LTDA - R$ 98.400,00; GRANPECAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 
PECAS, RETIFICA E SER - R$ 72.000,00; SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA 
AUTOS LTDA - R$ 89.400,00.

Lagoa Seca - PB, 11 de Março de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL NOS VEICULOS E 
MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS 
LTDA - R$ 56.250,00; ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 - R$ 32.400,00; 
IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA – ME - R$ 31.300,00; J PAULO GONCALVES SANTOS 
MECANICA - R$ 111.300,00; M. M. C. B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - R$ 3.950,00; SEMEA 
COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 98.250,00.

Lagoa Seca - PB, 11 de Março de 2021.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
CHEFIA DE GABINETE
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 010/2021
 Pregão Presencial – SRP nº 003/2021.

A Prefeitura Municipal de Logradouro – PB, comunica aos interessados que realizará o Pregão 
Presencial – SRP nº 003/2021 em 01/04/2021 às 08h30min. Objeto: Registro de preços, para even-
tual aquisição de cestas básicas, destinadas a atender as necessidades do município. MAIORES 
INFORMAÇÕES: Sala da CPL, na Av. Francisco Gomes, 06, Centro, Logradouro – PB, no horário 
das 08:00 às 13:00 horas ou através do e-mail: logradourolicitacoes@gmail.com.

Logradouro – PB, 19 de março de 2021.
José Marinaldo da Cruz

- Prefeito Constitucional -

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
CHEFIA DE GABINETE
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 014/2021
Pregão Presencial – SRP nº 006/2021.

A Prefeitura Municipal de Logradouro – PB, comunica aos interessados que realizará o Pregão 
Presencial – SRP nº 006/2021 em 05/04/2021 às 08h30min. Objeto: Registro de Preços, para 
eventual aquisição de medicamentos constantes na Tabela ABC Farma, destinados aos usuários 
da rede municipal de saúde e demandas judiciais, pelo período de 12 (doze) meses. MAIORES 
INFORMAÇÕES: Sala da CPL, na Av. Francisco Gomes, 06, Centro, Logradouro – PB, no horário 
das 08:00 às 13:00 horas ou através do e-mail: logradourolicitacoes@gmail.com.

Logradouro – PB, 19 de março de 2021.
José Marinaldo da Cruz

- Prefeito Constitucional -

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
CHEFIA DE GABINETE
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 009/2021 
Pregão Presencial – SRP nº 002/2021.

A Prefeitura Municipal de Logradouro – PB, comunica aos interessados que realizará o Pregão 
Presencial – SRP nº 002/2021 em 31/03/2021 às 10h30min. Objeto: Registro de preços, para eventual 
aquisição de materiais de construção, destinados a atender as necessidades do município. MAIORES 
INFORMAÇÕES: Sala da CPL, na Av. Francisco Gomes, 06, Centro, Logradouro – PB, no horário 
das 08:00 às 13:00 horas ou através do e-mail: logradourolicitacoes@gmail.com.

Logradouro – PB, 19 de março de 2021.
José Marinaldo da Cruz

- Prefeito Constitucional -

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
CHEFIA DE GABINETE
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 007/2021
Pregão Presencial nº 001/2021.

A Prefeitura Municipal de Logradouro – PB, comunica aos interessados que realizará o Pregão 
Presencial nº 001/2021 em 31/03/2021 às 08h30min. Objeto: Aquisição de combustíveis, destinados 
ao abastecimento da frota municipal. MAIORES INFORMAÇÕES: Sala da CPL, na Av. Francisco 
Gomes, 06, Centro, Logradouro – PB, no horário das 08:00 às 13:00 horas ou através do e-mail: 
logradourolicitacoes@gmail.com.

Logradouro – PB, 19 de março de 2021.
José Marinaldo da Cruz

- Prefeito Constitucional -

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
CHEFIA DE GABINETE
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 012/2021
Pregão Presencial nº 005/2021.

A Prefeitura Municipal de Logradouro – PB, comunica aos interessados que realizará o Pregão 
Presencial nº 005/2021 em 01/04/2021 às 12h30min. Objeto: locação de 01 (um) veículo, destinado 
a atender as necessidades do município. MAIORES INFORMAÇÕES: Sala da CPL, na Av. Francisco 
Gomes, 06, Centro, Logradouro – PB, no horário das 08:00 às 13:00 horas ou através do e-mail: 
logradourolicitacoes@gmail.com.

Logradouro – PB, 19 de março de 2021.
José Marinaldo da Cruz

- Prefeito Constitucional -

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
CHEFIA DE GABINETE
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo 
nº 015/2021

Pregão Presencial – SRP nº 007/2021.
A Prefeitura Municipal de Logradouro – PB, comunica aos interessados que realizará o Pregão 

Presencial – SRP nº 007/2021 em 05/04/2021 às 10h30min. Objeto: Registro de Preços, para eventual 
aquisição de pneus e outros, destinados as necessidades do município, pelo período de 12 (doze) 
meses. MAIORES INFORMAÇÕES: Sala da CPL, na Av. Francisco Gomes, 06, Centro, Logradouro 
– PB, no horário das 08:00 às 13:00 horas ou através do e-mail: logradourolicitacoes@gmail.com.

Logradouro – PB, 19 de março de 2021.
José Marinaldo da Cruz

- Prefeito Constitucional -

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
CHEFIA DE GABINETE
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 016/2021
Pregão Eletrônico 

nº 001/2021.
A Prefeitura Municipal de Logradouro – PB, comunica aos interessados que realizará o Pregão 

Eletrônico nº 001/2021 em 05/04/2021 às 12h30min. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, 
destinados a merenda escolar do município. O edital encontra-se a disposição no site www.portal-
compraspublicas.com.br. MAIORES INFORMAÇÕES: Sala da CPL, na Av. Francisco Gomes, 06, 
Centro, Logradouro – PB, no horário das 08:00 às 13:00 horas ou através do e-mail: logradouro-
licitacoes@gmail.com.

Logradouro – PB, 19 de março de 2021.
José Marinaldo da Cruz

- Prefeito Constitucional -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

3º AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP 

Nº 001/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através da 

pregoeira oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
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 
eletrônico do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, no dia 08 de Abril de 2021 as 09:00 horas, tendo 
como objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE. Maiores informações no link: https://www.
mamanguape.pb.gov.br/pregao-eletronico/ou no departamento de licitações situada na Rua Antenor 
Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 
Horas ou através do site www.mamanguape.pb.gov.br.

Mamanguape-PB, 19 de Março de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP 

Nº 020/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através da 

pregoeira 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, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e 
EPP  no dia 31 de Março de 2021 as 11:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE COBER-
TURAS ESPECIAIS/ CURATIVOS E SEUS INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE 
DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas 
ou através do site https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ano-2021/

Mamanguape-PB, 19 de Março de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB 
AVISO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2021, onde 

se lê: “10h00min do dia 26 de Agosto de 2020”; leia-se: “10h00min do dia 26 de Março de 2021”. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua João 
Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. 

Mulungu - PB, 19 de Março de 2021
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial 



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 20 de março de 202130
Publicidade

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO
 Nº.2021.49.2021

PREGÃO ELETRÔNICO 
 Nº.002/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Marques Fernandes, nº 67, Centro – Malta – PB, às 08:00 horas do dia 01 de abril de 2021, 
licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcela-
da de GENEROS ALIMENTICIOS destinada a merenda escolar no município de Malta,  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 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: diariopmm@gmail.
com. Edital: http://malta.pb.gov.br/, ou www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br 

Malta - PB,17 de março de 2021
Josélia dos Santos Pereira

Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
TERMO DE CONVOCAÇÃO

PREGAO PRESENCIAL 
N.º 009/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, no uso de suas atribuições, CONVOCA as empresas: 
DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI–EPP, EXPRESS 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO., MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS 
MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 
DE MEDICAMENTOS LTDA, PHOSPODONT LTDA, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES EIRELI, SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA, vencedores do Pregão Presencial n.º 009/2021 para assinatura do contrato no 
prazo máximo de 2 dias úteis contados a partir da publicação deste termo. O não comparecimento 
no prazo estipulado acarretará decadência do direito de contratar com a Prefeitura de Mari. Maiores 
informações através do e-mail: cpl.mari.2017@gmail.com ou no endereço, Rua Antônio de Luna 
Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente de 08h00min as 12h00min.

Mari-PB, 18 de março de 2021.
Joao Acássio Nascimento de Oliveira

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 013/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal 
de MARI, no dia 31/03/2021 as 14:00 horas. Objetivo: Aquisição de cestas básicas destinados 
à doação a população carente do município de Mari. Maiores informações e aquisição do edital 
através do link http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou e-mail; cpl.mari.2017@gmail.com, ou na 
CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente 
normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 18 de março de 2021.
Joao Acássio Nascimento de Oliveira 

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Nazarezinho
Pregão Presencial 

Nº 0010/2021
O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 05 de 

abril de 2021, às 08:30 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a Rua 
Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, 
sob menor preço por item. Objeto: contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de com-
bustível com o objetivo de atender as necessidades de secretarias do Município de Nazarezinho-pb.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 19 de março de 2021.

Francisco José de Santana
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial 
N.º. 00009/2021

Objeto: A contratação de empresa para a realização de serviços de serviços técnicos especiali-
zados de consultoria para elaboração de planos de trabalho, elaboração de projetos de engenharia, 
acompanhamento dos referidos projetos juntos aos ministérios e secretarias de estado e assesso-
ramento a todos os pleitos do município em órgãos públicos.

Vencedora: IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - EPP com o valor global de R$ 29.500,00 
(vinte e nove mil e quinhentos reais)

Resolve: Adjudicar e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 10.520/2002. 
Estando convocada para assinar termo contratual.  

Olho D’água-PB, 19 de Março de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

 Prefeita 

Prefeitura Municipal de Olho D’água
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

Pregão Presencial
 n.º. 00009/2021

Objeto: A contratação de empresa para a realização de serviços de serviços técnicos especiali-
zados de consultoria para elaboração de planos de trabalho, elaboração de projetos de engenharia, 
acompanhamento dos referidos projetos juntos aos ministérios e secretarias de estado e assesso-
ramento a todos os pleitos do município em órgãos públicos.

Vencedora: IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - EPP com o valor global de R$ 29.500,00 
(vinte e nove mil e quinhentos reais)

ADJUDICAÇÃO: encerrada a fase de interposição de recurso e não havendo mais questiona-
mentos, o pregoeiro adjudica o objeto das empresas supra mencionadas.  

Olho D’água-PB, 19 de Março de 2021
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS

pregoeiro  

Prefeitura Municipal de Olho D’água 
Aviso de Resultado de Julgamento

Pregão Presencial
 nº 00009/2021

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento de proposta 
de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 00009/2021, com o objeto: A contratação de empresa 
para a realização de serviços de serviços técnicos especializados de consultoria para elaboração 
de planos de trabalho, elaboração de projetos de engenharia, acompanhamento dos referidos 
projetos juntos aos ministérios e secretarias de estado e assessoramento a todos os pleitos do 
município em órgãos públicos, de forma parcelada, destinados abastecimento dos veículos oficias, 
aos locados ou à disposição, mediante as necessidades das secretarias. Estando classificada e 
habilitada, a empresa:IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - EPP – CNPJ nº 10.954.450/0001-77 
com valor global de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais).

Olho D’água-PB, 19 de Marçode 2021
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Olho D’água 
Aviso de Resultado de Julgamento de propostas 

Pregão Presencial
 nº 00008/2021

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento de proposta 
de preços do Pregão Presencial Nº 00008/2021.  A empresa HC LOCAÇÕES DE VEICULOS 
LTDA-ME, apresentou proposta com o valor global de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e valor 
mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), MARIA LIANI LEONARDO-ME apresentou 
proposta com o valor global de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) e valor mensal de R$ 3.2000,00 
(três mil e duzentos reais), FR TRANSPORTES EIRELI apresentou proposta com o valor global de 
R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), e valor mensal de R$ 2.800,00( dois mil e oitocentos reais), 
PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME, apresentou proposta com o valor global de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), e valor mensal R$ 3.000,00 (três mil reais), SEBASTIÃO SILVINO DOS 
SANTOS-ME, apresentou proposta com o valor global R$ 32.330,0 (trinta e dois mil e trezentos e 
trinta reais), e valor mensal de R$ 3.233 (três mil e duzentos e trinta e três reais), CATINGUEIRA 
MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS E LOCADORA LTDA, apresentou proposta com o valor 
global de R$ 32.330,00 (trinta e dois mil e trezentos e trinta reais) e valor mensal de R$ 3.233,00 
(três mil e duzentos e trinta e três reais). Concede prazo de 03 (três) dias úteis para recursos.

Olho D’agua-PB, 19de Março de 2021
Jaaziel Araújo de Morais

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00002/2021

A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através da sua Comissão Permanente de Licita-
ção, torna público para conhecimento dos interessados, vem convocar as empresas: MENDES 
& FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA, F A CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI, SFX 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, E L F 
TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CONOBRE ENGENHARIA COSNTRUÇÕES E 
COMERCIO LTDA, JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI, AMENTISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI e ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, para abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO, 
que será realizada no dia 26 de março de 2021, as 08:30 (oito e trinta) horas no mesmo local. 
Mesmo com o não comparecimento dos licitantes, total ou parcial, a comissão abrirá os referidos 
envelopes de habilitação. Informações poderão ser obtidas pelo e-mail: cplolhodaguapb21@gmail.
com, no horário das 08:00 às 12:00.

Olho D’água-PB, 19 de Março de 2021.
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS

 Presidente da CPL 

Prefeitura Municipal de Olho D’água 
Aviso de Resultado de Julgamento final 

Pregão Presencial 
nº 00002/2021

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento de pro-
posta de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 00002/2021, para o objeto: Aquisição de 
matérias de limpeza domiciliar e higiene pessoal, destinados a todas as secretarias do município 
de Olho D’água-PB.Foram declarada classificadas e habilitadas as empresas:ROSELI DA SILVA 
DANTAS-CNPJ 36.977.200/0001-46 com o valor global de R$ 1.515,00 (um mil e quinhentos e 
quinze reais), MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA-EPP-CNPJ 03.841.826.0001-71 com o valor 
global de R$ 28.356,50 (vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) e 
BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-EPP-CNPJ nº 09.323.745-0001-66com o valor global de 
R$ 26.924,00 (vinte e seis mil e novecentos e vinte e quatro reais).

Olho D’agua-PB, 19 de Março de 2021
Jaaziel Araújo de Morais

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Olho D’água 
Aviso de Resultado de Julgamento

Pregão Presencial 
nº 00010/2021

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento de pro-
posta de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 00010/2021, com o objeto: Aquisição de 
combustíveis para abastecimento na Cidade de Olho D´água, de forma parcelada, destinados 
abastecimento dos veículos oficias, aos locados ou à disposição, mediante as necessidades das 
secretarias. Estando classificadas e habilitadas, as empresas:COMERCIO DE COMBUSTIVEL E 
LUBRIFICANTES B2 EIRELI -ME, com o valor global de R$ 657.000,00 (seiscentos e cinquenta e 
sete mil reais) e a empresa ROSA MARIA LOPES DE CLADAS CIRILO-ME com o valor global de 
R$ 907.800,00 (novecentos e sete mil e oitocentos reais).

Olho D’água-PB, 19 de Marçode 2021
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Olho D’água
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

Pregão Presencial 
n.º. 00010/2021

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento na Cidade de Olho D´água, de forma 
parcelada, destinados abastecimento dos veículos oficias, aos locados ou à disposição, mediante 
as necessidades das secretarias.

Vencedoras: COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES B2 EIRELI -ME, com o valor 
global de R$ 657.000,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil reais) e a empresa ROSA MARIA 
LOPES DE CLADAS CIRILO-ME com o valor global de R$ 907.800,00 (novecentos e sete mil e 
oitocentos reais).

ADJUDICAÇÃO: encerrada a fase de interposição de recurso e não havendo mais questiona-
mentos, o pregoeiro adjudica o objeto das empresas supra mencionadas.  

Olho D’água-PB, 19 de Março de 2021
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS

pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial 
N.º. 00010/2021

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento na Cidade de Olho D´água, de forma 
parcelada, destinados abastecimento dos veículos oficias, aos locados ou à disposição, mediante 
as necessidades das secretarias.

Vencedoras: COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES B2 EIRELI -ME, com o valor 
global de R$ 657.000,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil reais) e a empresa ROSA MARIA 
LOPES DE CLADAS CIRILO-ME com o valor global de R$ 907.800,00 (novecentos e sete mil e 
oitocentos reais).

Resolve: Adjudicar e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 10.520/2002. 
Estando convocada para assinar termo contratual.  

Olho D’água-PB, 19 de Março de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de Inexigibilidade 
nº 00002/2021. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’GUA - PB
CONTRATADA: MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃOES - ME.
OBJETO:  Contratação de serviços técnicos contábeis com especialização em contabilidade 

e gestão pública, o qual registra, analisa e interpreta os dados contábeis da prefeitura municipal 
de Olho D’água-PB, além de prestar serviços de natureza contábil nas demandas administrativas 
da edilidade municipal. Elaboração dos Balancetes mensais. REO, RGF, SIOPE, MSC, CPD e a 
Prestação de contas anual do exercício.

VALOR MENSAL R$: valor mensal de até R$ 8.000,00 (Oito mil reais), mais valor adicional de 
R$ 8.000,00 (Oito mil reais), referente a elaboração do orçamento programa e prestação de contas 
anual, perfazendo o valor global de R$ 88.000,00 (Oitenta e Oito mil reais)

PRAZO: 31.12.2021.
  Olho D’água - PB, em 18 de Março de 2021.

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
Prefeita

Republicado por incorreção

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato
Pregão Eletrônico

 nº 00009/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: S D DE A FERREIRA CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 26.889.181/0001-42
Objeto: Contratação de empresa especializada para Fornecimento de material de construção 

para atender pequenas reformas, ampliação, manutenção e conservação dos prédios públicos do 
Município de Piancó-PB.

Valor global:R$ 94.735,82 (noventa e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e 
dois centavos).

Piancó-PB, 17 de Março de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidade
n° 00027/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:H. F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA – ME - CNPJ nº 26.090.641/0001-78
OBJETIVO:Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com aten-

dimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de DERMATOLOGIA, referente 
a Chamada Pública 00001/2021.

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
VALOR GLOBALESTIPULADO: 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais).

Piancó-PB, em 19 de março de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00001/2019, em 07.01.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CONSTRUTORA DAKI EIRELI ME.
OBJETO CONTRATUAL: Continuação da obra de pavimentação em paralelepípedo das Ruas 

vereador José Rodrigues de Lacerda, projetada I e Avenida Virgilio da Silva, do município de Piancó, 
através do Contrato de Repasse nº 1029.452-66/2016/MINISTÉRIO DAS CIDADES 

OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazos.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB,  19 de  Março de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira  

Prefeito                       

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preço 
Nº 0002/2021

 A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, por meio da comissão de licitação, torna público a 
realização da licitação na modalidade Tomada de Preço Nº 0002/2021, com objeto contratação de 
empresa ou profissionais para prestar serviços de assessoria e consultoria técnica junto a Secretaria 
de Saúde e demais Secretarias, de acordo com as suas necessidades para atender as necessidades, 
da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB. Abertura dia 05/04/2021 às 08:30 horas, a rua Pres. 
João Pessoa, 391-Centro. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 19 de Março de 2021
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

Prefeitura municipal de Pedra Branca
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial 
N.º. 00018/2021

Objeto: Aquisição de material de expediente.
Vencedoras: - RONALDO PAIVA NUNES- ME, com o valor de R$ 250.013,00 (duzentos e cin-

quenta mil, e treze reais) e MARIA DO CARMO ELEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA- ME com 
o valor de R$ 68.509,35 (sessenta e oito mil, quinhentos e nove reais e trinta e cinco centavos), 
Resolve: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve ADJUDICAR 
e HOMOLOGAR.

Pedra Branca-PB, 18 de Março de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

Prefeitura municipal de Pedra Branca 
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 00018/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: RONALDO PAIVA NUNES- ME - CNPJ Nº 35.588.417/0001-00
Objeto: Aquisição de material de expediente
Valor global: R$ 250.013,00 (duzentos e cinquenta mil, e treze reais)

Pedra Branca –PB, 19 de Março de 2021
        Josemario Bastos de Souza

refeito 

Prefeitura municipal de Pedra Branca 
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 00018/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: MARIA DO CARMO ELEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA- ME - CNPJ Nº 

32.310.867/0001-30º
bjeto: Aquisição de material de expediente
Valor global: R$ 68.509,35 (sessenta e oito mil, quinhentos e nove reais e trinta e cinco centavos),

Pedra Branca –PB, 19 de Março de 2021
        Josemario Bastos de Souza-

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Sexto Termo de Aditivo ao Contrato nº  00053/2019, em 17.06.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa CHS CONSTRUÇÃO E SERVI-

ÇOS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: PARA CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA 

BRANCA-PB,  CONTRATO DE REPASSE Nº 1056511-76/2018.(ESTRUTURA PARA ESTÁTUA 
DE FREI DAMIÃO).

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB,  19 de março de 2021
Josemario Bastos de Souza 

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS

 Nº 001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 13h30min do dia 06 de Abril de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de 
engenharia para REFORMAS DAS E.M.E.F.JOSÉ HERMÓGENES, E.M.E.F. BONA DAS NEVES 
MOURA, E.M.E.F. ALCIDES LOURENÇO E E.M.E.F. ADELINA BARRETO, conforme especificações 
do Projeto, Planilhas, Memorial Descritivo e Termo de Referência em 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 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 19 de Março de 2021.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 0011/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 09h30min do dia 06 de Abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de 
Pneus, Câmara Ar e Protetor, (novos), não recondicionado, para suprir as necessidades da Frota de 
Veículos e Máquinas pertencentes e/ou locados a esta Edilidade. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/10; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 19 de Março de 2021.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 010/2021

A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-
BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 010/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a contratação de empresa espe-
cializada para realização de exames de ultrassonografia. Data de abertura: 01/04/2021 às 09h30min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 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 Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 19 de março de 2021.
Gisley Morais Souto

 Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 011/2021 SRP

A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-
BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 011/2021 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o sistema de registro de 
preços para eventual aquisição de equipamentos de informática. Data de abertura: 01/04/2021 às 
11h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de 
Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário de expediente através do E-mail: cml.puxinana@
gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 19 de março de 2021.
Gisley Morais Souto

 Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00007/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00007/2021, para o dia 

05 de Abril de 2021 às 08:45 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Raimundo Silva, 
302 - Centro - Passagem - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 19 de Março de 2021
ARMANDO GOMES FERREIRA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

 QUEIMADAS - PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 31 de março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) DE ADMINISTRAÇÃO, 
PROCESSAMENTO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DESTI-
NADOS À INFORMATIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
NA ÁREA DE GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS. 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: (083) 33922276. E-mail: 
licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 19 de março de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00012/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 12:00 horas do dia 31 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
DE PANIFICAÇÃO. 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 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.
pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 19 de Março de 2021
JOSENEIDE DA MATA SILVA SIQUEIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:30 horas do dia 06 de abril de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA REFORMA DE UMA UBSF NO SITIO MASSAPÊ, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE QUEIMA-
DAS – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: 
www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 19 de março de 2021
JURANDIR DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

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

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 05 de abril de 2021. Início da fase 
de lances: 09:00 horas do dia 05 de abril de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto 
Municipal nº 013/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.
br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 19 de março de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA 

E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio:  
02040.04.123.1003.2003 –  ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 17/03/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00007/2021 - 17.03.21 - GADELHA 
CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELI - R$ 42.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios, mediante solicitação, em atendimento 

as demandas das Secretarias do Município de Riacho de Santo Antônio–PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho 
de Santo Antônio: 02040.04.123.1003.2003 –02060.12.361.2005.2007 –02060.12.361.2005.2058 
–02060.12.366.2010.2014 –02080.10.302.2015.2022 –02080.10.302.2015.2032 
–02090.08.244.2018.2028 –02090.08.244.2018.2080 –02090.08.244.2018.2082 
–02090.08.244.2018.2085 –Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00010/2021 - 18.03.21 - WELINGTON OLIVEIRA 
DE ARAUJO NUNES - R$ 262.923,32.
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00004/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2021, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Gêneros Alimentícios, mediante solicitação, em atendimento as demandas das Secretarias do 
Município de Riacho de Santo Antônio–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES - R$ 262.923,32.

Riacho de Santo Antônio - PB, 18 de Março de 2021
GILSON GONÇALVES DE LIMA

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAL DE LIMPEZA, MEDIANTE SOLICITAÇÃO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS 
SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES - R$ 147.401,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 18 de Março de 2021
GILSON GONÇALVES DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE 
Nº IN00003/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00003/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 
CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E 
SOCIAL EIRELI - R$ 42.000,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 17 de Março de 2021
GILSON GONÇALVES DE LIMA

Prefeito



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DO BACAMARTE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na R 

Senador Cabral, 275 - Centro - Riachão do Bacamarte - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Medicamentos diversos 
para atender as demandas operacionais da Secretaria e do Fundo Municipal de Saúde do Municí-
pio de Riachão doa Bacamarte. 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: (..) ... Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 16 de Março de 2021
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

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

Senador Cabral, 397 - Centro - Riachao do Bacamarte - PB, às 10:30 horas do dia 31 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 destinados 
a doação a população carente do Município de Riachão do Bacamarte. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33161070. 
E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também 
pelo e-mail indicado. 

Riachao do Bacamarte - PB, 15 de Março de 2021
WILSON LOURENÇO DE BRITO

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na R 

Senador Cabral, 397 - Centro - Riachao do Bacamarte - PB, às 09:00 horas do dia 31 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 Gêneros Alimentícios 
destinados a atender as demandas operacionais das diversas Secretarias deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal 
nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser 
solicitado também pelo e-mail indicado. 

Riachao do Bacamarte - PB, 15 de Março de 2021
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO

Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na R 

Senador Cabral, 397 - Centro - Riachao do Bacamarte - PB,por meio do site www.comprasgover-
namentais.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: às 09:00 
horas do dia 31 de Março de 2021, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição 
de Gêneros Alimentícios destinados a atender as demandas operacionais da  Secretaria de 
Educação deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@
gmail.com. Edital:www.tce.pb.gov.br;www.comprasgovernamentais.gov.br podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Riachao do Bacamarte - PB, 15 de Março de 2021
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA

RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 0016/2021 
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. Foram 
considerados vencedores do certame, os licitantes: JOSÉ NERGINO SOBREIRA - Valor: R$ 950,00; 
L & J TRANSFER LTDA ME - Valor: R$ 19.166,50; PAULO PONTES DA SILVA - EPP - Valor: R$ 
63.100,00; RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI - Valor: R$ 12.380,00; S D DE A 
FERREIRA & CIA LTDA - Valor: R$ 75.928,00. 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, a Rua Pernambuco, 
S/N - Centro - Solânea - PB - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis

Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com
Solânea - PB, 16 de Março de 2021

JUSCELINO SOARES DA SILVA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABC FARMA. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00004/2021. 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 – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 2006 2020 – 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 303 2033 2023 – MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA FARMACIA BÁSICA – 10 302 2033 2060 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO 
BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO – 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO – 3.3.90.32 00 – MATE-
RIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT 
Nº 02301/2021 - 17.03.21 - HELIOSMAN BIDO DA COSTA - R$ 153.468,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00014/2021
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 DV00014/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇAO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSES-
SORIA NA ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS 
DO FNDE, ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS DO MEC E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIGPC; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SANTOS E FARIAS EM-
PREENDIMENTOS LTDA - R$ 16.965,00.

São João do Tigre - PB, 15 de Março de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 

URBANA, PODA DE ÁRVORES, E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA URBANA E 
RURAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU-
TURA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de São João do Tigre: 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 15 122 2035 
2026 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 15 452 2022 2027 – MANU-
TENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO – 3.3.90.39 00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS – PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até 15/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 02701/2021 - 15.03.21 - E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI - R$ 778.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTI-

VAS E PARA AS MÁQUINAS, PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São 
João do Tigre: 01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 MANUTENCAO 
DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL – 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO 12 361 
2037 2016 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 04.000 SECRETARIA DE SAUDE 
10 301 2006 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 05.000 
SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
DE INFRA–ESTRUTURA – 06.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 20 122 2004 2031 
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 09.000 FUNDO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIM – 08 244 2014 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 2006 2020 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.. 
VIGÊNCIA: até 17/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre 
e: CT Nº 02801/2021 - 17.03.21 - A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E 
PECAS LTDA - R$ 145.914,00; CT Nº 02802/2021 - 17.03.21 - CAYO CESAR CONSERVA ALVES - 
ME - R$ 101.290,00; CT Nº 02803/2021 - 17.03.21 - GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO 
DE PECAS, RETIFICA E SER - R$ 138.049,00; CT Nº 02804/2021 - 17.03.21 - ROMARIO DA SILVA 
MARQUES - R$ 112.650,00; CT Nº 02805/2021 - 17.03.21 - SEMEA COMERCIO DE PECAS E 
SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 121.115,00; CT Nº 02806/2021 - 17.03.21 - WALLISON BRAZ 
DA ROCHA SILVA 09865932490 - R$ 93.510,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-

PECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL NOS VEICULOS E 
MAQUINAS PARA ATENDER A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São 
João do Tigre: 01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 MANUTENCAO 
DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL – 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO 12 361 
2037 2016 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 04.000 SECRETARIA DE SAUDE 
10 301 2006 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 05.000 
SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
DE INFRA–ESTRUTURA – 06.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 20 122 2004 2031 
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 09.000 FUNDO 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIM – 08 244 2014 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 2006 2020 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO.. 
VIGÊNCIA: até 17/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre 
e: CT Nº 02901/2021 - 17.03.21 - GERALDO DANIEL DE LIMA - R$ 90.000,00; CT Nº 02902/2021 
- 17.03.21 - CAYO CESAR CONSERVA ALVES - ME - R$ 69.290,00; CT Nº 02903/2021 - 17.03.21 
- GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER - R$ 89.900,00; CT 
Nº 02904/2021 - 17.03.21 - ROMARIO DA SILVA MARQUES - R$ 80.010,00; CT Nº 02905/2021 
- 17.03.21 - SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 108.440,00; 
CT Nº 02906/2021 - 17.03.21 - WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 - R$ 37.935,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇAO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSES-

SORIA NA ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS 
DO FNDE, ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS DO MEC E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIGPC. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00014/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de São João do Tigre: 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO – 12 361 2017 2063 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% – 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 03601/2021 - 15.03.21 - 
SANTOS E FARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 16.965,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS, A SEREM TRABALHADAS COM TRATOR, COM GRADE 
SIMPLES E HIDRÁULICA DE PRESSÃO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, EM DIVERSAS 
COMUNIDADES RURAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS E MÉDIOS 
PRODUTORES AGRÍCOLAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00010/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 05.000 – SE-
CRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 15 122 2035 2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA – 06.000 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 20 122 2004 2031 
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 3.3.90.39 – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT 
Nº 03001/2021 - 17.03.21 - CONSTRUTORA APODI LTDA - R$ 41.200,00; CT Nº 03002/2021 - 
17.03.21 - IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - R$ 40.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMA-

TIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 01.010 SECRETARIA DE 
ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO 
GERAL – 02.000 SECRETARIA DE FINANCAS – 04 124 2010 2008 – MANUTENCAO DAS ATIVI-
DADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE – 3.3.90.39 00 001.0000 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 03101/2021 - 17.03.21 - E-
-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA L - R$ 26.520,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS 

DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2021. DOTAÇÃO: DOTAÇÃO DE COMBUSTIVEL: 01.010 
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 
DE ADMINISTRACAO GERAL – 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO – 12 361 2017 2014 – 
MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO–ENS.FUNDAMENTAL – 04.000 SECRETA-
RIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE – 05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 – MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 06.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 
20 122 2004 2031 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E ME – 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 08 244 2014 2053 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 09.000 FUNDO MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 08 244 2014 2040 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 
2006 2020 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 33.90.30 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até 02/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
João do Tigre e: CT Nº 00901/2021 - 02.03.21 - MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO - R$ 
1.340.918,00; CT Nº 00902/2021 - 02.03.21 - BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 50.328,60.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2021, que objetiva: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 50.328,60; MARIA 
TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO - R$ 1.340.918,00.

São João do Tigre - PB, 02 de Março de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00001/2021 

Aos 02 dias do mês de Março de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de São João do Tigre, Estado da Paraíba, localizada na Rua Pedro Feitosa - 
Centro - São João do Tigre - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; 
Decreto Federal nº 10024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apre-
sentada no Pregão Eletrônico nº 00001/2021 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOÃO DO TIGRE - CNPJ nº 09.074.592/0001-60.  

- BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI.
30.273.846/0001-66 
Valor: R$ 50.328,60
- MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO.
05.621.315/0001-70 
Valor: R$ 1.340.918,00

 São João do Tigre - PB, 02 de Março de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA 

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Serviço objetivando: Credenciamento de Laboratórios de Próteses Dentárias, para atender ao 
Programa do Ministério da Saúde, conforme Portaria n° 1.825 de 24 de agosto de 2012. O creden-
ciamento destina–se a prestação de serviços para confecção de próteses dentárias à pacientes 
encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município de Santa Cecília. Os inte-
ressados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 
13:00 horas do dia 22 de Abril de 2021, na sala da referida comissão, sediada na Av. Santa Cecília, 
214 - Centro - Santa Cecília - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública 
para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3642–1006. E-mail: licitacaoscpb@gmail.com. 

Santa Cecília - PB, 17 de Março de 2021
MARIA LUCRÉCIA FREITAS SOARES

Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Santa Cecília, 214 - Centro - Santa Cecília - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada, conforme demanda, de combustíveis 
(Gasolina Comum e Diesel S10) para atender o abastecimento da frota de veículos do Município 
de Santa Cecília/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 185/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3642–1006. 

Santa Cecília - PB, 16 de Março de 2021
ERNANDO SOUZA DE SALES

Pregoeiro Oficial 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 

N° 00011/2021
OBJETO: aquisição parcelada de Medicamentos que não compõe o elenco de assistência 

farmacêutica básica, com o maior percentual de desconto, constantes na Tabela CMED/ANVISA 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia - PB.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM e Critério de Julgamento MAIOR PERCENTUAL DE DES-
CONTO.

DATA DA REUNIÃO: 05/04/2021 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 19 de março de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de medicamentos diversos de A a Z, da Linha ABCFarma 

constantes na Tabela, mediante solicitação diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos 
quantitativos solicitados pelo Fundo Municipal de Saúde deste Município, na sua sede, conforme 
cronograma após a respectiva solicitação, consumo previsto para o exercício de 2021. Atentar–se as 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES do ANEXO I. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00014/2021. DOTAÇÃO: Recursos do Município de Sertãozinho: 02.05.10.103.2018.2.057.3.3.90.3
0.00.00.00.00.1214 02.05.10.303.2018.2.067.3.3.90.30.00.00.00.00.1211. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT 
Nº 00040/2021 - 19.03.21 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 142.500,00 - Valor Corresponde a 
5% a ser aplicado no valor do medicamento no balcão no momento da compra. Sendo que aquele 
valor é o montante a ser comprado até o fim da vigência do contrato, aliado a vantajosidade do 
desconto ofertado a ser aplicado no momento da compra.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de peixe congelado – gênero alimentício perecível –, para distribuição gra-

tuita à população comprovadamente carente, na Semana Santa. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00016/2021. DOTAÇÃO: Recursos do Município de Sertãozinho: 02.04.08.244.2011.
2.041.3.3.90.32.00.00.00.00.1001. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00039/2021 - 18.03.21 - ADEMIR 
LOURENCO DE AMORIM - R$ 111.930,00.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para “dar 

continuidade” à execução dos serviços de Pavimentação em Paralelepípedos em Colchão de 
Areia em diversas ruas da sede do município, em conformidade ao CT 1023336-59/2015. FUNDA-
MENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2018. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução 
do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 
00110/2018 - R F Servicos de Construcao Civil Eireli - 10º Aditivo - prorroga o prazo por mais 3 
meses. ASSINATURA: 19.03.21 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para dar continui-

dade à empreitada: Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do município 
de Sertãozinho-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. RESCISÃO: Nos 
termos das disposições contidas no respectivo instrumento contratual e na legislação pertinente. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00034/2020 - MyServicos 
de ConstrucoesEireli - Rescindido - unilateralmente pelo contratante. ASSINATURA: 11.03.21

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
Avisode RESULTADO FINAL 

PREGÃO PRESENCIAL N 17/2021-S.R.P.
Objeto: Aquisição parcelada de materiais de construções diversos, destinados a Secretaria 

de Infraestrutura, demais secretarias e para doações à população comprovadamente carente, 
mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais determinados 
pelo Setor Competente.

Torna-se público que,
RESULTADO FINAL:
- TACIEL DA SILVA SANTOS.
CNPJ: 37.639.423/0001-66.
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 - 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.

Valor: R$ 821.016,40..
Telefone: 83 991765042
Email: prefetiuradesertaozinhopb@gmail.com

SERTÃOZINHO- PB, 11 de março de 2021.
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Presencial nº 014/2021

Objetivo:Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Serra Grande – PB.

Data da sessão:05 de abril de 2021, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do município. 
Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio da Prefeitura 
Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br, https://serragrande.pb.gov.br/licitacaolista.phpe 
e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 19 de março de 2021.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 029/2021
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimen-

to licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MU-
NICÍPIO DE SOUSA-PB, conforme condições do Edital e seus anexos. Abertura das propostas: dia 
06de ABRIL de 2021, às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos 
www.tce.pb.gov.brewww.sousa.pb.gov.br(1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, 
Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).Obs: Os licitantes dobrem a atenção na hora de 
cotar os preços no sistema.

Sousa, 19 de marçode 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 032/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 02de 

abrilde 2021, às 09:00 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, situada à 
Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em:Contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de kit escolar. Interessados poderão baixar o edital no portal da transparência em http://
www.sousa.pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas, 
em todos os dias úteis no endereço supracitado com taxa de R$ 10 (dez) reais pela reprodução 
impressa deste edital, através de boleto emitido no setor de tributos. O valor cobrado é unicamente 
empregado à reprodução do mesmo.

Sousa, 17 de marçode 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial
ONDE LÊ-SE 02 de abril de 2021,
PASSA A SER 05 DE ABRIL DE 2021

Alyne Santos de Paula
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 036/2021
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 07 de 

abril de 2021 às 09h00, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de Sousa, situada à Rua Coronel 
José Gomes de Sá, nº 27, 1º andar, Centro, Sousa–PB, em local aberto, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁ-
TICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL II (6º AO 
9º ANO) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUSA, discriminados e quantificados nos 
anexos do edital. Os interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, 
através do sítiowww.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais 
e Documentos de Licitação, 4.Pregão), ou ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 
08h00 às 12h00, em todos os dias úteis, no endereço supracitado, mediante pagamento de boleto 
emitido pelo Setor de Tributos do Município.Os licitantes devem vir obrigatoriamente de máscara e 
respeitar a distância mínima de 1,5 (um metro e meio).

Sousa, 19 de fevereiro de 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 06 de Abril de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MU-
NICIPAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 19 de Março de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na RUA 
VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA RITA, 
PB - CEP 58300-270, às 10:30 horas do dia 06 de Abril de 2021, por meio do site www.licitacoes-e.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, paraREGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, VISANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; 
Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://
licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/ editais;www.tce.pb.gov.br;www.licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita - PB, 19 de Março de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00029/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL ELETRO-

ELETRÔNICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.  

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 0024/2021, de 05/01/2021, e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e 
Decreto Municipal nº 38, de 17 de Outubro de 2017; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00029/2020, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL ELETROELETRÔNICO, 
VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ: 33.330.526/0001-99
Valor R$: 283.500,00
- BARBOSA & SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 36.222.508/0001-81
Valor R$: 58.000,00
- FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI
CNPJ: 30.531.122/0001-75
Valor R$: 157.999,00
- CCK COMERCIAL LTDA
CNPJ: 22.065.938/0001-22
Valor R$: 241.835,40
- MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 31.202.451/0001-35
Valor R$: 23.199,00
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 17.417.928/0001-79
Valor R$: 1.620.000,00
- VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI
CNPJ: 35.458.953/0001-82
Valor R$: 500.687,75

Santa Rita - PB, 19 de março de 2021.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00011/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 14:00 horas do dia 07 de Abril de 2021, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE 
COZINHA (GLP). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal 
nº 113/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33781029/91765042 W. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 

Tacima - PB, 19 de Março de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 20 de março de 2021 31
Publicidade



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 20 de março de 202132
Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: Aquisições parceladas de 
combustíveis diversos, sob um raio estabelecido de 10km de distância da sede do ORC, distância 
tecnicamente entendida como viável para abastecimento dos veículos pertencentes à frota oficial 
e locados, já que o abastecimento se dará mediante requisição diária e/ou periódica; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA 
– LTDA - R$ 1.296.490,00; POSTO SANTANA LTDA - R$ 149.040,00.

Tacima - PB, 19 de Março de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos de assessoria jurídica, bem como em assuntos 

de interesse administrativo da Prefeitura Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Tacima: 02.020 SEC. 
FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇÃO 02020.04.122.1002.2003 MANTER ATIVIDADES DA SEC 
FINANÇAS, PLAN E ADMINIST 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERV. DE TERC PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00009/2021 - 19.03.21 
- JOSE RODRIGUES DA SILVA - R$ 31.500,00.

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DEASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A DIRETORA PRESIDENTE DA COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, Dra Gilmara Pereira Te-

móteo, asseguradono que dispõe a Lei 6.404/76 e Lei 13.303/2016, respectivamente, bem como 
disposição do Estatuto Social, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEM-
BLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a se realizar no dia29/03/2021(segunda-feira) às 
16h, por videoconferência, a partir da sala de reuniões da Companhia Docas do Estado da Paraíba, 
localizada na Rua Presidente João Pessoa, s/n, Centro, Cabedelo – Paraíba – CEP: 58.100-100, 
a fim de que se possa apreciar a seguinte pauta:

EM CARÁTER ORDINÁRIO: 
a) Tomada das contas da Diretoria e do Conselho de Administração, examinando, discutindo e 

votando as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2020;
b) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido do último exercício findo; e
c) Eleger os membros do Conselho Fiscal.
EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO: 
a)Análise e aprovação da atualização do Estatuto Social da Docas/PB;
Informações Gerais: 
Os acionistas, seu representante legal ou procurador, deverão comparecer na sede da Compa-

nhia Docas da Paraíba, no prazo de até 30 (trinta) minutos antes do início da reunião, munido de 
documento hábil de sua identificação, considerando o que segue:

I)Comprovante de qualidade de acionista da Companhia Docas da Paraíba e da sua posição 
acionária, expedido por instituição financeira depositária ou por agente de custódia;

II)Na hipótese de representação por procuração, a via original do instrumento de mandato 
devidamente formalizado, assinado e com reconhecimento de firma do acionista outorgante;

III)Se o acionista for pessoa jurídica, além da procuração deverão ser entregues cópias au-
tenticadas do contrato/estatuto da pessoa jurídica representada, comprovante de eleição dos 
administradores e das pessoas que concederam a procuração.

Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Ordinária ora 
convocada, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia Docas da Paraíba.

Cabedelo-PB, 17/03/2021
Gilmara Pereira Temoteo

Diretora Presidente da DOCAS/PB

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 
PROCESSO Nº 19.000.008644.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL - SMP 
(MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA 
NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), COM ÁREA DE REGISTRO NA 
PARAÍBA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, COM CESSÃO, EM COMODATO DE 
APARELHOS CELULARES E MODENS, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA-
ÇÃO/ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEAD/EGE, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 06/04/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº  21-00382-0
João Pessoa, 19 de março de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2020
PROCESSO Nº 19.000.009111.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS 
ESPECIALIZADOS, destinado ao Complexo de Saúde de Cruz das Armas - CSCA, conforme 
edita e anexos.

DATA E HORÁRIO: 06/04/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-00071-1
João Pessoa, 19 de março de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2021

REGISTRO Nº 21-00383-8
OBJETO: RECUPERAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESEN-

TAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, EM CAMPINA GRANDE - 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: 07 de abril de 
2021 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 19 de março de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                

EUNÁPIO TORRES
6° SERVIÇO NOTARIAL E 2º REGISTRAL

Titular: Belª Maria Emília Coutinho Torres de Freitas
EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE

Dra. MARIA EMILIA COUTINHO TORRES DE FREITAS, Oficial do Cartório de Registro de 
Imóveis da Zona Norte, seguindo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97, bem 
como pela credora do Contrato de Financiamento Imobiliário nº 201814178, registrado sob o nº 
7, na matrícula nº 121.672, com Alienação Fiduciária, referente ao imóvel tipo: UNIDADE AUTÔ-
NOMA SOB N.º 103, DA TORRE A DO CONDOMÍNIO ST. JOHN RESIDENCE, SITUADO A RUA 
CANTORA MARIA DA GLÓRIA GOUVEIA DE VASCONCELOS, SOB Nº 151, ESQUINA COM A 
RUA JOSÉ GOMES DE SÁ FILHO, NO BAIRRO JARDIM OCEANIA, JOÃO PESSOA/PS, venho 
intimar a Senhora ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA, para fins de cumprimento das obrigações 
contratuais que se encontram vencidas, sujeitas à atualização monetária, aos juros de mora até 
a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança, somando-se também, os encargos que 
vencerem neste período. 

Assim, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para que se dirija a este Cartório Eunápio 
Torres, situado na Rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, nº 300, Altiplano Cabo Branco, nesta 
capital, onde deverá efetuar a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
a partir da data desta publicação. Na oportunidade, fica Vossa Senhoria cientificada que o não 
cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da 
propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário – BANCO INTER S/A – nos termos do Art.26 § 7° 
da Lei 9.514/97. Eu, Leonardo Santos do Nascimento, o digitei. João Pessoa, 15 de março de 2021.

Atenciosamente,
Oficial do Registro de Imóveis

Eunápio Torres – Serviço Notarial e Registral

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, os membros do Conselho de Administração e, nos termos do art. 132 e 
133 da Lei Federal n.º 6.404/76, convocam Assembleia Geral Ordinária para o dia 25 de março, às 
09h30min (09h30min), devendo ocorrer de forma não presencial, por via eletrônica.

Ordem do Dia:
1) Apreciação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício 

social findo em 31 de dezembro de 2020;
2) Apresentação da Carta Anual;
3) Eleição do Conselho Fiscal, conforme estabelecido no art. 22 do Estatuto Social da EPC S.A.;
4) Outros assuntos de interesse da Empresa.
Aviso ao acionista: Comunicamos ao Senhor Acionista, que se encontra à disposição, na sede 

social da empresa, no endereço supracitado, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 
nº 6.404/76.

João Pessoa-PB, 17 de março de 2021.
Lúcio Landim Batista da Costa

Representante do Acionista Estado da Paraíba
e Presidente do Conselho de Administração

COMARCA DE GUARABIRA-PB. 5ª VARA MISTA. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 (Vinte) 
DIAS. PROCESSO: 0001218-31.2011.8.15.0181. O MM. Juiz de Direito da vara supra, em virtude 
de lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou deste conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Cartório 5ª Vara Mista de Guarabira tramitam os autos do processo em epígrafe, 
proposto por AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A em desfavor de REU: SEVERINO 
HENRIQUE DOS SANTOS. Tem o presente Edital a finalidade de CITAR o(a) promovido SEVERINO 
HENRIQUE DOS SANTOS por este não tido sido encontrado nos endereços indicados nos autos, 
estando em local incerto e não sabido, para integrar a relação processual apresentando sua defesa 
no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do art. 238, do NCPC, contados a partir decurso do prazo 
deste edital fixado em 20(vinte dias)dias. Advertindo-se que será nomeado curador especial em 
caso de revelia. E, para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou a MM. Juiza de Direito da 5a Vara desta Comarca, expedir o presente Edital que 
será publicado no Diário da Justiça e afixada cópia no átrio do Fórum local, fincando prejudicada 
a publicação deste edital na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que 
ainda não há disponibilidade de tal sistema para este juízo. Cumpra-se. Dado e passado nesta 
cidade de Guarabira – PB. Aos 15 de março de 2021, FRANCINEIDE ANACLETO DA COSTA 
GUEDES Técnico/Analista Judiciário(a), o digitei. Dra. KÁTIA DANIELA DE ARAÚJO, Juiz de Direito.

COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAÍBA
COOPRAFE

DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA RITA, QUADRA 5 LOTE 1 S/N 58301-645 – SANTA RITA – PB
CNPJ n° 24.637.299/0001-58 

NIRE n° 25400009871
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A Diretora Presidente da COOPRAFE – Cooperativa Mista dos Produtores Rurais na Agricultura 

Familiar da Paraíba, no uso das suas atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os 
associados, que nesta data somam-se 135 (cento e trinta e cinco) em pleno gozo de seus direitos 
sociais para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizara na sede da cooperativa, 
no dia 31 de Março de 2021. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á em primeira convocação às 
08 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, às 09 horas em segunda convocação 
com a presença de metade mais um dos associados e às 10 horas em terceira e última convoca-
ção, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de Contas do exercício Social de 2020;
2. Destinação das Sobras;
3. Eleição e Posse do Conselho Administrativo e Fiscal;
4. Quaisquer assuntos de interesse social.

Santa Rita/PB, 18 de Março de 2021
JANETE XAVIER LEITE

DIRETORA PRESIDENTE

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselheiro Diretor Presidente do  CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCU-
MENTALISTAS DO ESTADO DA PARAÍBA- CRDD-PB CNPJ sob o nº 07.699.208/0001-90, com 
sede na Av. Camilo de Holanda, 1.177 – Torre – João Pessoa/PB – CEP: 58.040-340, em confor-
midade com o Art . 38 ,§3º e 10º, I “a”, convoca os associados para a Assembleia Geral Ordinária, 
a se realizar no dia 31/03/2021,quarta-feira,  às 17h00 em 1ª convocação e às 17h30 em segunda 
convocação, de forma eletrônica, nos termos do Art. 1º da Lei Estadual 11.828 de 30 de dezembro 
de 2020, para tratar da seguinte pauta: a) examinar e aprovar o Relatório Anual das Atividades; 
prestação de Contas da Diretoria Executiva, o Balanço Contábil e as Demonstrações Financeiras, 
do exercício anterior, acompanhados do parecer da  Comissão de Controle e Finanças; b) Alterações 
do Estatuto Social e c), referendar decisões da Diretoria Executiva, tomadas com base no Art. 25 
XXVIII do Estatuto Social. Acesso Remoto: entrar em contato com o wahatsApp do CRDD Nº (83) 
96875000 para obter o link , senha e ID da reunião, no horário de 8h00 às 14h00.

                                João Pessoa, 26 de fevereiro de 2021
GILVANDRO GUEDES DA SILVA
Conselheiro Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – A Comissão Eleitoral da Associação Lucenense de Imprensa 
(ALI) convoca todos os comunicadores da cidade de Lucena, que militam na Imprensa local, para 
aprovação do Estatuto Social, Fundação, Eleição e Posse da primeira Diretoria da Associação 
Lucenense de Imprensa, que ocorrerá no dia 10 de abril de 2021, às 10h, em primeira convocação 
e às 10h30, em segunda convocação com qualquer número de profissionais presentes. A eleição se 
dará na Rua Ana Maria de Lima Almeida, s/n, Fagundes. Fica também através deste Edital, aberto 
o prazo de inscrições de chapas que ocorrerá até o dia 5 de abril de 2021, devendo a mesma ser 
registrada das 08 às 12h na residência 280, da Rua São José, Fagundes. Lucena, 19 de março de 
2021. João Batista de Lima Souza – Presidente da Comissão Eleitoral.

PROPAGACOOP - Cooperativa de Consumo dos Propagandistas e Vendedores de Produ-
tos Farmacêuticos do Compartimento da Borborema e Sertão da Paraíba

ERRATA – PROPAGACOOP – COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS E 
VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO COMPARTIMENTO DA BORBOREMA 

E SERTÃO DA PARAIBA
 No Edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária, publicado no Jornal A União, na 

edição do dia 10 de Março de 2021, na página 28, onde consta – O PRESIDENTE DA PROPAGACO-
OP - COOPERATIVA DE CURSOS ETREINAMENTOS DOS PROPAGANDISTAS E VENDEDORES 
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO COMPARTIMENTO DA BORBOREMA E SERTÃO DA 
PARAIBA – LEIA-SEPROPAGACOOP – COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS 
E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO COMPARTIMENTO DA BORBOREMA 
E SERTÃO DA PARAIBA.

Campina Grande, 19/03/21
Gilson Tito Barbosa

Presidente

SINDICATO DOS ARTESÃOS PROFISSIONAIS DA REGIÃO DO CURIMATAÚ 
DO ESTADO DA PARAÍBA

 – SINDART-CURIMATAÚ/PB
EDITAL DE ELEIÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS ARTESÃOS PROFISSIONAIS DA REGIÃO DO CURIMATAÚ-SINDART-

-CURIMATAÚ/PB, através de sua presidente a no uso de suas atribuições estatutárias, convoca 
todos os membros da categoria profissional de artesãos reconhecidos pela Lei Federal de nº 13.180, 
de 22 de outubro de 2015, para participarem da Assembléia Geral Ordinária de Eleição, que ele-
gerá a Nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, a eleição realizar-se-á, no dia 24 de março de 
2021. Local de votação, na cidade de Araruna/PB, na sede provisória do SINDART CURIMATAÚ/
PB, Rua Coronel Antonio Pessoa, nº 74 CEP: 58233-000, Araruna/PB, no horário de 09h às 16h 
horas. As inscrições das chapas poderão ser feitas na sede provisória do SINDART CURIMATAÚ/
PB, no horário de 09h às 12h.

Araruna/PB, 19 de março de 2021.
JULIETA DE LURDES ESTEVÃO LOPES
Presidente do SINDART CURIMATAÚ/PB

CNPJ: 27.180.688/0001-95

SINDICATO INTERESTADUAL DOS TAXISTAS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE DA PARAÍ-
BA – SINTAXI/LITORAL NORTE/PB

EDITAL DE ELEIÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

SINDICATO INTERESTADUAL DOS TAXISTAS DA REGIÃO DO LITORAL NORTE DA PARAÍBA 
– SINTAXI/LITORAL NORTE/PB através de sua presidente a no uso de suas atribuições estatutárias, 
convoca a categoria dos taxistas autônomos, taxistas auxiliar e taxista locatário dos municípios 
de Mataraca, Baía da Traição, Rio Tinto, Mamanguape, Lucena e Cabedelo, para participarem da 
Assembléia Geral Ordinária de Eleição, que elegerá a Nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, a 
eleição realizar-se-á, no dia 24 de março de 2021. Local de votação, em Araruna, na sede provisória 
do SINTAXI/LITORAL NORTE/PB,Rua: Cioba, nº 92, Portal do Poço, Cabedelo/PB,no   horário   de   
09h às 16h   horas. As inscrições das chapas poderão ser feitas na sede provisória do SINTAXI/
LITORAL NORTE/PB, no horário de 09h às 12h.

Cabedelo/PB, 19 de março de 2021.
LUIZ CARLOS DE SOUZA FERREIRA

Presidente do SINTAXI/LITORAL NORTE/PB
CNPJ: 24.566.066/0001-01

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ: 09.012.493.0001-54, torna público que re-
quereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de 
instalação para obra de urbanização no Dique de Cabedelo, situado em Praia no Miramar, CEP: 
58310-000 Cabedelo – PB (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986).

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente,RLP=LPA Nº:909/2020=PROC:2020-002592=SISTEMA ADUTOR DA BORBOREMA 
RAMAL DO CARIRI - SEGMENTO I=IT:584.357.698,29=AC:24.689,00M=NE:50=L/ATV:SISTEMA 
ADUTOR DA BORBOREMA, RAMAL DO CARIRI-PB. Processo: 2021-003029/TEC/LP-3459.

3ME CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.956.541/0001-49 torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Renovação da Licença 
de Instalação Nº 2019.0000755 para Edificação Residencial MultifamiliarSituado à Rua Max Zagel, 
458, Praia De Camboinha - Cabedelo /Pb.

CIAVE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 09.117.979/0001-57, torna público que requereu à 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente do Município de João Pessoa, a Licença Prévia e Instala-
ção, de construção de um prédio multifamiliar, situado à Rua Luiz Spineli, S/N, Loteamento Cidade 
Maravilhosa, Grameme- João Pessoa - PB. ST 56, QD 066, LT 1485.

TP CONSTRUÇÕES S.A, CNPJ 09.117.979/0001-57, torna público que requereu à SEMAM - Se-
cretaria de Meio Ambiente do Município de João Pessoa, a Licença Prévia e Instalação, de uma 
ampliação de um prédio USO SP (HOTEL), situado à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no 
bairro Tambaú, João Pessoa - PB. ST 05, QD 032, LT 0187.
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