
O segundo finalista 
do campeonato será co-

nhecido hoje, em partida no 
Amigão, em Campina Grande, 
entre o Sousa e o Campinense, 

que tem a vantagem. 
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Botafogo derrota o Nacional de Patos 
por 3 x 0 e está na final do Paraibano

Maria da Penha: 
PB concorre ao 
Selo de Práticas 
Inovadoras 

Empreender 
abre, hoje, 
inscrições 
para crédito

Programa é uma das 
44 iniciativas selecionadas 
pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública.

Página 20

No total, serão disponi-
bilizadas 780 vagas, e inte-
ressados têm até o dia 2 de 
maio para se inscrever.

Página 17

n “A década de 1920 e, em 
especial, o ano de 1922 foram 
emblemáticos no curso da história 
do Brasil, com movimentos que 
buscavam alterar os padrões da 
Primeira ou Velha República”.

Lúcia Guerra/Janelas da História
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Preços devem seguir em alta 
até 2024, diz Banco Mundial

energia e alimentos

Avaliação aponta que cenário negativo é decorrente da guerra entre Rússia e Ucrânia. Página 18
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

601.543

30.374.434

508.707.473

10.206

662.941

6.215.610
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

------

426.094.708

11.537.618.404
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Inédita, coletânea de ensaios críticos ‘As Cidades de Zé 
Lins’ será lançada nesta quarta-feira, em João Pessoa.
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Livro analisa geografia 
sentimental de Zé Lins
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n “Eu gostava muito de 
caminhar pela área e, quando 
vi aquele monumento pela 
primeira vez, ocorreu-me de 
imediato que naquela mesa 
estava faltando Marinês”.

Vitória Lima

Página 10

Exaltando Exu, 
Grande Rio vence 
Carnaval carioca 
pela primeira vez

MPPB cobra 
plantões com 
serviços de 
registro civil ativo

Do início do 
ano para cá, PB 
contabiliza 61 
infrações no mar

Escola de samba levou 
para a avenida enredo so-
bre a história e a simbologia 
do orixá e a cultura negra. 

Página 4

Recomendação é para 
que população tenha certi-
dões de óbitos e nascimento 
em feriados e fins de semana. 

Página 24

Entre as violações mais 
comuns estão condutores 
não habilitados e problemas 
na documentação. 

Página 8

Crianças, idosos e trabalhadores de saúde formam o público-alvo da campanha, que, em JP, ocorrerá no Busto de Tamandaré. Página 5

Sábado, Paraíba terá Dia D contra sarampo e gripe

Pesquisadores 
propõem modelo 
de gestão para o 
turismo náutico 

Projeto da UFPB encon-
trou casos de branquea-
mento em 85% dos corais 
catalogados no Seixas. 

Página 19



A qualidade da informação é um elemento de fundamental 
importância para a construção de uma sociedade cuja prosperidade 
material tenha como lastro a liberdade e a justiça. Na era das redes 
sociais, percebe-se com maior clareza - no Brasil, por exemplo - o 
retrocesso político originado e sustentado pela difusão planejada de 
notícias falsas em larga escala.

Em outra clave, empresas como a multinacional norte-americana 
Google, na área de serviços online e software, tornaram-se uma 
espécie de oráculo e fonte primária de pesquisas para milhões de 
pessoas em quase todo o mundo. Nascente de consultas e mina de 
problemas, também, porque nem tudo que está no Google tem o selo da 
confiabilidade.

Daí a magnitude do acordo firmado entre o Google e a Organização 
das Nações Unidas, cujo objeto é exatamente colocar à disposição das 
pessoas informações credenciadas pela ONU sobre mudanças climáticas 
e sustentabilidade. A partir de agora, quem pesquisar acerca dos dois 
temas terá acesso a dados oficiais da organização intergovernamental em 
12 idiomas.

O Google também comprometeu-se a apresentar painéis informativos 
e visuais curtos e de fácil entendimento acerca das causas e efeitos das 
mudanças climáticas, além de promover “ações individuais que as 
pessoas podem realizar para ajudar a enfrentar a crise climática”. Um 
passo significativo, na luta para reverter o processo de degradação do 
planeta.

A subsecretária-geral da  ONU para a Comunicação Global, Melissa 
Fleming, comemorou o pacto colaborativo com o Google. Na opinião de 
Fleming, o convênio permitirá que conteúdos factuais e confiáveis sobre 
as mudanças climáticas estejam disponíveis para um público global tão 
amplo quanto possível.  Uma aposta com a marca da urgência.

Vale lembrar que, em seu relatório do ano passado, intitulado “Nossa 
Agenda Comum”, o secretário-geral das Nações Unidas, António 
Guterres, apelou para o combate à “infodemia” da desinformação, e 
sugeriu “a introdução de um código de conduta global que promova a 
integridade nas informações e fatos públicos, bem como a ciência no 
discurso público”.

Crônica

Contra a “infodemia”
Editorial

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Fragmentação
As caixas das lembranças perdidas 

no ar reabertas, as figurinhas coladas 
nas páginas do álbum reavivado, os jor-
nais com o seu nome assinando alguma 
matéria esquecida e desimportante pelo 
tempo, que já ocorreu e que ganha novo 
valor. É quase como uma ficha dos anti-
gos orelhões a fazer uma ligação senso-
rial, com o cheiro de uma flor que se joga 
através dos galhos pelo muro de uma re-
sidência agora super vigiada por câme-
ras e cercas eletrificadas, com o cheiro do 
mar no inverno ou da batida da água da 
chuva na terra quente e seca.

Fragmentos das memórias que soltam 
por dentro dos olhos pinicados, em pe-
quenos pedaços, que são reconstituídos 
pelo arqueólogo indivíduo a usar cola de 
tempo para unir peças de quebra-cabe-
ças que insistem em pairar em leve apro-
ximação dentro da mente. Uma peça de 
roupa, um chaveiro, um ingresso para 
um jogo antigo, muitas fotografias. A 
fila de acontecimentos cresce ao longo da 
vida e com ela a significância das coisas. 
A ela se junta o cometa que era só algo 
quase imperceptível no céu, que depois 
explodiu em fogos em algum mês de ju-
nho, que revelou os sóis mais belos e  que 
se avermelhou mais recentemente.

Da infância solta uma roupa, as lu-
zes do parque de diversão de uma fes-
ta, o tênis velho e surrado que protegia 
os pés no intervalo das aulas, um olhar 
que sumiu e virou poeira cósmica. Coi-
sas que renascem e ressurgem à nossa 
frente sem evocação aparente. Mas es-
tamos ali, num flash, maravilhados pela 
possibilidade de reviver o que já se foi. 
Percebê-las é manter chamas vivas e es-
quentar o presente e entender que futu-
ro precisa ser colhido e ser reconsumido 
quando deixar de ser novidade. Melhor, 
ser nova a captura atual do pretérito. O 

que se chama manter viva a lembrança.
E vez por outra é bom abrir a caixa de 

mensagens do passado. Isso é diferente 
de viver sempre dentro dela, pois a pri-
são ao que já se foi é doentio, atua como 
âncora solta ao leito do mar a segurar 
o viver. O passado precisa ser um baú 
enorme onde são guardadas todas as coi-
sas que vão surgindo pelo caminho. Vez 
por outra vamos lá dá uma espiada para 
conferir se tudo está no lugar e o que po-
demos trazer de lição para o presente. E 
aí usamos a “moedinha” com ranhuras 
e conectamos as coisas. Só por um ins-
tante, sem aprisionamentos.

A insignificância aparente de algo 
pode ser o maravilhamento de alguém. 
É o estalo dos dedos, o ruído da canção 
longínqua, a força da luz indireta da luz 
lunar na calçada de cimento, o tabuleiro 
de um jogo antigo cuja caixa meio rasga-
da só reforça a fragmentação da mente. 
Cada peça tem um valor. Pois, somos um 
inteiro feito de muitos pedaços construí-
dos durante a vida.

Faz dias, o confrade José Edmilson Ro-
drigues, do Instituto Histórico de Campi-
na Grande, pautou-me depoimento sobre 
Félix Araújo, cujo centenário de nascimen-
to vai ser lembrado em publicação que Ed-
milson coordena. Numa distinção de con-
terrâneo adotivo (a Câmara me adotou 
campinense) ele se lembrou do meu tes-
temunho. 

Como já fiz ver, fui no rebanho de Fé-
lix uma ovelha lá de trás, tanto pela idade 
quanto pelo menino atado num meio urba-
no completamente estranho ao do peque-
no matuto levado ao internato do Pio XI. 
Atado, uma expressão que minha mãe usa-
va com os acanhados, os tímidos; e nunca 
tive a audácia de chegar perto ou me apro-
ximar de Félix, como já ocorria com Evaldo 
Gonçalves, com Juarez Farias, seu paren-
te e conterrâneo, com Josué Silvestre, todos 
eles familiarizados com o herói. 

Aos quinze/dezesseis anos, eu já fazia 
uns sonetos de imitação e sentia minhas 
simpatias naturais e emocionais pela aura 
de Félix, mas o sabia um grande. Cheguei 
perto, admirava-o, era capaz de segui-lo 
nos movimentos ao alcance da gente do 
meu porte. Ouvi verdadeiros gritos de 
guerra, ele à frente e eu na onda anônima 
dos menores. Ele já cintilante de glórias, 
de lendas mesmo, de canções de amor e de 
aventura guerreira como as da tela do ci-
nema Avenida, que era a que ficava mais 
próxima do internato, na Getúlio Vargas.   

E era feio, cabelo de corte militar, rebel-
de a pente, óculos de aros pretos e grossos 
como os dos seminaristas pobres que aco-
litavam as procissões do padre Mariano. E 
falando com uma força, uma vibração que 
não deixava dúvidas do que dizia. 

Impôs-se a mim, em linguagem inci-
siva de elite, quase com as mesmas pala-
vras da igualdade de direitos reclamada 
em meus ouvidos e na minha cabeça por 
Luiz de França, um pedreiro, mestre de 
obra, que se enturmava com meu grupo 
infante de ideias e leituras. Na primeira 
eleição para o Senado depois da ditadura 
de Getúlio, o pedreiro ganhou um sermão 
furioso da missa do domingo por ter cola-

do um cartaz do “Cavaleiro da Esperança” 
no oitão defronte da matriz. “Uma here-
sia de Satanás, imperdoável” que sacudiu 
e revolveu a fé do coroinha até aí prepara-
da para ingresso no seminário. 

“Vamos bloquear a rua do Capitólio e 
do Babilônia, fechar a passagem para os ci-
nemas, até eles cederem!” Era Félix, guian-
do o Centro Estudantal (escrevia-se assim) 
na luta pela meia-entrada nos cinemas; a 
palavra de ordem dada em frente ao colé-
gio dos Loureiros. Ao chegarmos à Praça 
da Bandeira, cem metros depois, não se 
viu restar uma só acha de lenha da enor-
me ruma da calçada da Panificadora Urca. 

Depois, quatro ou cinco anos depois, 
ouvi seu canto de poeta e guerreiro nos 
primeiros ensaios da campanha de José 
Américo ao Governo do Estado. Letra de 
Félix com música da Vassourinha, cujo es-
tribilho me vem agora sem qualquer esfor-
ço: “Pelo povo / contra a fome / se levanta 
um grande nome!” Isto numa veemência 
ou num galope de marcha ou combate her-
dados da “Canção do Tamoio”, de Gonçal-
ves Dias: “Não chores que a vida / É luta 
renhida: / Viver é lutar./ A vida é comba-
te, / Que os fracos abate, / Que os fortes, 
os bravos / Só pode exaltar.”  

Félix Araújo

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com l colaborador
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ver, fui no 
rebanho de 
Félix uma 
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de trás

Gonzaga Rodrigues

“A fila de 
acontecimentos 
cresce ao longo 
da vida e com ela 
a significância 
das coisas

Clóvis Roberto
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O advogado paraibano 
Rogério Varela é o novo con-
selheiro, sendo um dos re-
presentantes da advocacia, 
do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP) 
durante o biênio de 2021-
2023. A nomeação foi feita 
pelo presidente Jair Bolso-
naro, através de publicação 
no Diário Oficial da União 
da última segunda-feira, 
após processo junto ao Con-
selho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
e ao Senado Federal, tanto o 
plenário, quanto a Comissão 
de Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJ).

“Estou muito feliz e sa-
tisfeito, e com senso de mui-
ta responsabilidade. É uma 
missão espinhosa, mas tam-
bém é uma missão que que-
ro desempenhar da melhor 
forma possível. É um traba-
lho também de defesa social 
para a sociedade, para a ci-
dadania, para a advocacia e 
para o Ministério Público”, 
afirmou Varela.

O CNMP é responsável 
por analisar a legalidade dos 
atos administrativos do Mi-
nistério Público, por exem-
plo. Bem como, é também o 
órgão que zela pela autono-

Administradora, especia-
lista em energia e coorde-
nadora do Movimento dos 
Atingidos por Barragens 
(MAB), Daiane Carlos Hohn 
foi a entrevistada do Giro 
Nordeste na noite de ontem. 
O debate girou em torno da 
possibilidade de privatiza-
ção da Eletrobras e o impacto 
disso para a população. Con-
tando com jornalistas repre-
sentantes de todos os esta-
dos nordestinos, incluindo a 
Paraíba, a sabatina foi trans-
mitida pelo YouTube da TVE 
Bahia – para os paraibanos, a 
transmissão acontece através 
das redes sociais Rádio Ta-
bajara, emissora da Empre-
sa Paraibana de Comunica-
ção (EPC).

Segundo Hohn, toda a 
população brasileira sofrerá, 
caso a privatização da Eletro-

bras aconteça. A especialista 
apontou algumas consequên-
cias, dentre elas a possibilida-
de de mudança dos contratos 
que deve encarecer as contas 
de energia elétrica. “Hoje, a 
Eletrobras consegue vender 
a energia a 65 reais, com a 
privatização [a empresa ges-
tora] vai poder vender a 300 
reais esse mesmo megawatt 
(mw). [Ou seja], hoje a recei-
ta da Eletrobras é de R$ 4,5 bi 
e com essa possibilidade de 
aumento vai para R$ 20 bi”, 
apontou Daiane.

O aumento do custo da 
energia elétrica após a possí-
vel privatização resulta tam-
bém no aumento de custo 
de produção e isso se reflete 
nos alimentos, nas fábricas, 
no custo de vida, de manei-
ra geral. “Preservar a Eletro-
bras é preservar a soberania 
do nosso país”, enfatizou a 
coordenadora do MAB.

Ainda como reflexo dos 

impactos para toda a popula-
ção, com a privatização “tudo 
que é subsídio tende a cair, 
porque eles querem a tarifa 
cheia para gerar lucros”, afir-
mou Hohn. Os subsídios são 
que custeiam a energia para 
possibilitar preços mais aces-
síveis para algumas pessoas, 
como o caso da tarifa social, 
por exemplo. 

A participação da Paraíba 
ficou por conta do jornalis-
ta Richelle Bezerra, da EPC, 
que questionou Daiane em 
relação ao custo das ener-
gias consideradas alternati-
vas e renováveis. De acordo 
com Hohn, a riqueza natu-
ral do Brasil possibilitaria a 
produção de todos os tipos 
de energia, como a solar e 
eólica, mas o modelo atual 
de distribuição e custeio da 
energia elétrica no país não 
favorece a população.

“Se a gente construísse 
projetos de energias locais e 

regionais, que abastecessem 
as regiões, os impactos se-
riam menores e a gente pu-
desse administrar melhor 
isso. Mas, não adianta ter 
uma base diversificada se 
a gente tiver esse modelo 
[atual], porque esse modelo 
atende o mercado, não aten-
de a população. Para a gente 
ter uma variedade, a gente 
deve ter [também] a cons-
trução de um outro projeto 
energético”, pontuou a espe-
cialista.

Por fim, a coordenadora 
do MAB também discutiu 
questões como as sete razões 
para a não-privatização da 
Eletrobras, o trabalho coleti-
vo exercido pelo Movimento 
dos Atingidos por Barragens, 
os erros e desempenhos das 
administradores de energia 
elétrica do país, entre outros 
tópicos interligados aos inte-
resses por trás da privatiza-
ção da Eletrobras.

A últ ima semana da 
Campanha Abril Verde na 
Paraíba teve na programa-
ção o 1º Fórum em Saúde do 
Trabalhador na Atenção Bá-
sica, que aconteceu ontem, 
das 8h às 17h, no auditório 
da Federação das Indústrias 
da Paraíba (Fiep), em Campi-
na Grande. 

O evento foi realizado 
pelo Centro de Referência 
Regional em Saúde do Tra-
balhador (Cerest-CG), com o 
apoio do Ministério Público 

do Trabalho na Paraíba MPT
-PB). Ontem, o MPT-PB tam-
bém esteve presente no Abril 
Verde do município de Poci-
nhos, em sessão na Câmara 
Municipal da cidade.

Amanhã é o Dia Mundial 
da Segurança e Saúde no Tra-
balho e em Memória das Ví-
timas de Acidentes e Doen-
ças Relacionadas ao Trabalho, 
instituído pela Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT). Hoje, às 9h, o MPT-PB 
realizará uma audiência, por 

videoconferência, com as 50 
maiores empresas da Paraíba, 
para falar sobre a necessida-
de de notificação de acidentes 
de trabalho e doenças ocu-
pacionais (emissão da CAT – 
Comunicação de Acidente de 
Trabalho). O evento contará 
com o procurador do Traba-
lho, Raulino Maracajá.

A Campanha Abril Verde 
2022 traz como tema “Todo 
acidente de trabalho deve 
ser notificado. O trabalha-
dor não é invisível”. A cam-

panha alerta para os altos ín-
dices de subnotificação de 
acidentes de trabalho. O mo-
vimento Abril Verde é volta-
do à prevenção de acidentes e 
doenças relacionadas ao tra-
balho.

 Este ano, o MPT foca a 
campanha do Abril Verde na 
importância de fortalecimen-
to da saúde do trabalhador no 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
e no combate à subnotifica-
ção de acidentes de trabalho 
e agravos à saúde.

Nomeação de Rogério Varela foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro

Paraibano ocupa cadeira 
no Conselho Nacional

ministério público

“Preservar a Eletrobras é preservar a soberania do país”

MPT-PB realiza audiência por videoconferência hoje

daiane HoHn no giro nordeste

campanHa abril Verde na paraíba

“Nem dele, Nem  
do goverNador” 

lula diz que irá “coNversar  
com todo muNdo” Na PB e 
tamBém cita João azevêdo 

um cargo 
muito coBiçado

Lula (PT) disse que, na 
Paraíba, irá “conversar 
com todo mundo, porque 
quer ‘o apoio de todo mun-

do’”. Finalmente, 
ele se posicio-

nou de for-
ma clara 
e objeti-
va sobre 

os apoios 
que pretende 

buscar no estado. 
Digo ‘finalmente’ 

porque sua declaração em entrevista coletiva con-
cedida a canais de youtubers, na qual citou po-
líticos paraibanos que, atualmente, estão em la-
dos opostos, sepulta de vez a tese do ‘palanque 
exclusivo’, o que significa dizer que a sua parti-
cipação na eleição da Paraíba não ficará restri-
ta à campanha do pré-candidato a governador 
do MDB, Veneziano Vital do Rêgo. A frase “Que-
ro o apoio de todo mundo” é conclusiva. E reme-
te a uma condição lógica: se Lula aceita determi-
nado apoio, isso significa dizer que ele também 
apoiará aquele que lhe declara voto, por recipro-
cidade. Na entrevista, o ex-presidente afirma que 
irá dialogar com todos que manifestaram apoio 
à sua pré-candidatura. E citou o governador João 
Azevêdo (PSB); a vice-governadora, Lígia Felicia-
no (PDT); Ricardo Coutinho (PT) e Veneziano Vi-
tal. “Eu não recuso voto”, cravou o ex-presidente. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“Não esPerávamos outra Postura  
do ex-PresideNte lula”, diz João 

“ele Não exclui aPoios” 

“eu souBe Pela imPreNsa” 

eNcoNtro com lula e João 

O deputado Frei Anastácio (PT) comentou para 
a coluna a declaração de Lula sobre querer um 
palanque amplo na Paraíba. “A fala de Lula 
sobre a situação política da Paraíba foi muito 
boa. Ele não exclui apoios e quer fortalecer seu 
palanque no Estado. Vai conversar com todos 
que querem derrotar Bolsonaro, inclusive com 
o governador João Azevêdo”.    

Da Marcha dos Prefeitos, em Brasília, surge espe-
culação segundo a qual membros do PT estariam 
sugerindo chapa na Paraíba com a seguinte com-
posição: João Azevêdo, governador, e Frei Anastá-
cio, senador. O cargo de vice seria indicado pelo 
senador Veneziano Vital. À coluna, o deputado 
petista disse desconhecer a informação: “Sobre 
esse assunto com o meu nome para o Senado, não 
teve nenhuma discussão [dentro do PT]. Soube 
pela imprensa”.       

A coluna também conversou com um assessor 
muito próximo de Frei Anastácio, checando se 
existia a possibilidade de o deputado federal ser 
lançado para a disputa ao Senado. “Ele vai estar 
com Lula e João, na quinta-feira, lá em Brasília, 
porque foi convidado para o Congresso Nacional 
do PSB. Estará ao lado de Lula e João. Agora, 
não sei o que vai surgir dessa reunião”, disse.  

Gervásio Maia crava 
que “em 30 ou 50 dias, o 
espaço mais cobiçado 
vai ser o de candida-
to a vice-governador”. 
Em seu entendimento, 
com o PSB ganhando 
musculatura – terá a ca-
pacidade de fazer nove 
deputados estaduais e 
dois federais –, e com 
o processo eleitoral se 
afunilando, o cargo 
ganhará importância 
na majoritária, por um 
motivo singular: na hi-
pótese de vitória da 
chapa, quem ocupá-lo 
será, em tese, o nome 
a ser apoiado, em 2026.    

Em entrevista a uma 
rádio, Gervásio Maia 
mencionou a decisão 
de Efraim Filho (União 
Brasil) de sair da base 
para ser pré-candidato 
a senador, pela oposi-
ção: “Ele estabeleceu 
um prazo [para forma-
ção da chapa] que não 
era nem dele, nem do 
governador João. Esse é 
um prazo que tem rela-
ção com todos os parti-
dos da base. Jamais os 
outros que estão no arco 
de alianças do governa-
dor iriam aceitar que um 
único partido definisse 
um prazo”, argumentou.    

“Nós não esperávamos outra postura do ex-pre-
sidente Lula, já tínhamos sido informados dessa 
sua intenção”. De João Azevêdo, ao comentar a 
declaração do líder petista de que iria procurar 
todas as forças políticas democráticas da Para-
íba em busca de apoio à sua pré-candidatura a 
presidente, e citando o nome do governador. Ele 
lembrou que já havia dito em outras ocasiões que 
não haveria “exclusividade defendida de forma 
equivocada por alguns”.  
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mia do MP, recebe reclama-
ções contra membros ou os 
órgãos do MP da União ou 
dos Estados, rever processos 
disciplinares, dentre outras 
atribuições ligadas à fiscali-
zação administrativa, disci-
plinar e financeira do MP e 
seus integrantes. 

Sua composição conta 
com 14 conselheiros de di-
ferentes instâncias da socie-
dade: o presidente é o procu-
rador-geral da República, há 
quatro integrantes do MPU, 
três do MPE, dois juízes in-
dicados pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e pelo 
Supremo Tribunal de Justi-
ça (STJ), dois advogados in-
dicados pelo Conselho Fede-

ral da OAB e dois cidadãos 
indicados pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado 
Federal.

Rogério Varela, 48 anos, 
trabalha há pelo menos 26 
deles com advocacia. Atuou 
como conselheiro estadual e 
federal da entidade, foi pre-
sidente da Comissão Nacio-
nal do Exame de Ordem da 
OAB, além de ter advoga-
do em João Pessoa na Justi-
ça Eleitoral, Justiça do Tra-
balho, entre outros órgãos. 
Formado pela Universida-
de Federal da Paraíba, o ju-
rista também possui mes-
trado em Ciências Jurídicas 
pela UFPB e concluiu o dou-
torado em Direito Constitu-

cional na Universidade de 
Coimbra, em Portugal.

“É muito satisfatório para 
mim que locais de destaque 
sejam abertos para a Paraí-
ba. A Paraíba precisa ocu-
par os locais aos quais está 
destinada e que são busca-
dos com muita dificulda-
de, afinal a gente está dis-
putando com vários outros 
estados”, enfatizou Rogério. 
“É uma missão nova, uma 
missão no Ministério Públi-
co, mas não esquecendo que 
a origem é uma origem pro-
veniente da OAB. Um advo-
gado que se identifica com 
outros colegas advogados, 
que está no dia a dia dos fó-
runs”, finalizou.

Rogério Varela, 48 anos, trabalha há pelo menos 26 deles com advocacia

n 

O Conselho 
Nacional do 
Ministério 
Público 
conta com 14 
conselheiros 
de diferentes 
instâncias da 
sociedade

Foto: Pedro França/Agência Senado



Depois de dois anos au-
sente das finais do Campeo-
nato Paraibano, o Botafo-
go deu a volta por cima ao 
eliminar o Nacional de Pa-
tos com a vitória de 3 x 0, 
gols de Alan Grafite, Bruno 
Ré e Gustavo Coutinho, on-
tem, no Estádio Almeidão, e 
vai esperar o seu adversário 
que será conhecido, hoje, en-
tre Campinense e Sousa. No 
jogo de ida, o Belo tinha per-
dido por 3 x 1, mas conse-
guiu reverter a vantagem do 
adversário e assim também 
garantir presença na Copa 
do Brasil de 2023, competi-
ção que não disputa desde a 
temporada de 2020. 

A torcida fez uma gran-
de festa, depois do apito fi-
nal do árbitro da Fifa, Sávio 
Pereira Sampaio, do Distri-
to Federal, outra atração da 
partida. O time patoense, 
apesar da eliminação, fez um 
grande campeonato, mesmo 
perdendo a primeira partida 

do Estadual por W.O para 
o Campinense por não ter 
jogador inscrito no BID da 
CBF, mostrou o quanto o fu-
tebol é um esporte fantásti-
co e conseguiu se superar, fa-
zendo uma bela campanha e 
garantindo a equipe nas dis-
putas do Campeonato Brasi-
leiro da Série D de 2023. 

O outro finalista do Cam-
peonato Paraibano de 2022 
será conhecido hoje, a partir 
das 20h15, no Estádio Ami-
gão, quando Campinense e 
Sousa voltam a se enfrentar, 
numa repetição da final do 
ano passado, porém na fase 
semifinal. 

Os finalistas do Campeo-
nato Paraibano estão garan-
tidos na Copa do Brasil de 
2023. A competição pagou, 
este ano, na primeira fase a 
cota de R$ 620 mil a Campi-
nense e Sousa.

Por outro lado, a Copa do 
Brasil Sub-17 começa, hoje, e 
com estreia de time paraiba-
no. O CSP, único represen-
tante do Estado, enfrenta o 
Internacional-RS, no Almei-

dão, a partir das 15 horas. Os 
jogos são eliminatórios. Se 
houver empate, decisão nos 
pênaltis. A competição reú-
ne 32 equipes em 16 grupos.

Liga dos Campeões
Um jogo fantástico. As-

sim definiu a imprensa in-
ternacional sobre a vitória do 
Manchester City diante do 
Real Madrid por 4 x 3, com os 
brasileiros Gabriel Jesus, Vi-
nicius Junior e Fernandinho 
se destacando na partida, po-
rém o brilho maior ficou por 
conta de De Bruyne, Mahrez 
e Benzema, este último com 
dois gols. Gabriel e Vinicius 
marcaram um gol, cada. 

Hoje, a partir das 16h, tem 
mais um jogo de ida das se-
mifinais da Liga dos Cam-
peões e vai acontecer no Es-
tádio Anfield, na Inglaterra, 
quando o Liverpool vai me-
dir forças contra o Villarreal, 
time espanhol que eliminou 
o Bayern de Munique nas 
quartas de final.

Leia mais na pág. 21 

Botafogo goleia Nacional por  3 x 0 e 
está na final da competição estadual

Consumidor arcará com R$ 30,2 bi de déficit do setor elétrico
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Proposta acatada pelo Senado cria regras e estabelece penas para os crimes relacionados à atividade

O Senado aprovou o pro-
jeto que regulamenta o mer-
cado de criptomoedas no 
Brasil. A proposta cria re-
gras para a venda de crip-
toativos, estabelece penas 
para os crimes relaciona-
dos a essa atividade e isenta 
a compra de equipamentos 
para a mineração dos ativos.

O projeto dependerá 
agora de votação na Câmara 

dos Deputados. O governo 
do presidente Jair Bolsonaro 
e representantes do Banco 
Central apoiaram a aprova-
ção da proposta no Sena-
do, que se passar na Câma-
ra será enviado para sanção 
do Palácio do Planalto

A negociação das moedas 
virtuais é legal no Brasil, mas 
a regulamentação e as regras 
para evitar fraudes e postu-
ras abusivas não estão defi-
nidas na legislação. O mer-
cado de criptomoedas teve 

investimento recorde no ano 
passado, abrindo o caminho 
para a regulação. Conforme 
o Banco Central, a importa-
ção de criptoativos somou 
US$ 6 bilhões em 2021, qua-
se o dobro do registrado em 
2020 (US$ 3,3 bilhões).

A proposta estabelece 
que a comercialização de 
ativos virtuais deve obser-
var diretrizes como a livre 
iniciativa e a livre concor-
rência, a manutenção de for-
ma segregada dos recur-

sos aportados pelos clientes 
e a segurança da informa-
ção e a proteção de dados 
pessoais. De acordo com o 
projeto, o governo federal 
será responsável por indi-
car um órgão para regular 
esse mercado, que pode ser 
o próprio Banco Central.

A mudança aprovada 
pelo Senado inclui o crime 
de fraude na prestação de 
serviços de ativos virtuais, 
valores mobiliários ou ati-
vos financeiros no Código 

Penal. A medida enquadra o 
ato de organizar, gerir, ofer-
tar carteiras ou intermediar 
operações envolvendo ati-
vos virtuais, com o fim de 
obter vantagem ilícita ou in-
duzir alguém ao erro, com 
pena de dois a seis anos de 
prisão e multa. Em caso de 
lavagem de dinheiro, que 
pode levar alguém a cum-
prir de três anos e dez anos 
de prisão, a pena é aumen-
tada de um terço a dois ter-
ços se a conduta for come-

tida por meio de moedas 
virtuais.

Os senadores aprovaram 
também a isenção, com re-
dução a zero na tributação 
das alíquotas do PIS, da Co-
fins e do IPI, da compra de 
máquinas e ferramentas 
para o processamento e mi-
neração das criptomoedas. 
Para ter acesso ao benefício 
tributário, as empresas terão 
de usar fontes renováveis de 
energia elétrica na manu-
tenção dos equipamentos.

Aprovado projeto que regula mercado
criptomoedas no Brasil

em 2022

campeonato paraiBano

Daniel Weterman 
Agência Estado

O consumidor arcará, 
em 2022, com déficit de R$ 
30,219 bilhões da Conta de 
Desenvolvimento Energé-
tico (CDE). A estimativa foi 
aprovada ontem pela dire-
toria da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
e pode resultar em impac-
to médio de 3,39% na conta 
de luz dos consumidores de 
todo o país.

O efeito varia conforme 
as regiões. Os consumido-

res do Sul, do Sudeste e do 
Centro-Oeste terão impac-
to de 4,65% nas tarifas. Para 
os consumidores do Norte e 
do Nordeste, o aumento será 
um pouco menor: 2,41%.

O resultado negativo de 
2022 será 54,3% maior que o 
de 2021. No ano passado, a 
CDE registrou déficit de R$ 
19,581 bilhões.

Subsídios
Fundo setorial que fi-

nancia diversos subsídios 
ao setor energético, a CDE 
reúne nove subsídios para 

consumidores de baixa ren-
da, rurais, produtores que 
utilizam fontes renováveis, 
distribuidoras de pequeno 
porte e cooperativas de ele-
trificação e produtores de 
carvão mineral. O déficit do 
fundo é repassado aos con-
sumidores. Segundo o di-
retor Hélvio Guerra, relator 
da proposta de orçamen-
to da CDE, o resultado ne-
gativo pode ser diminuído 
caso a CDE receba R$ 5 bi-
lhões adicionais decorrentes 
do processo de privatização 
da Eletrobras.

Fim de bandeira
O repasse do déficit da 

CDE aos consumidores re-
presenta mais um compo-
nente das tarifas de energia 
em 2022. Algumas medi-
das recentes resultarão em 
tarifas mais baixas, como o 
fim das bandeiras tarifárias, 
que entrou em vigor no úl-
timo dia 16 e representará 
redução de cerca de 20% na 
conta de luz. A recuperação 
dos reservatórios das prin-
cipais usinas hidrelétricas 
no Sudeste e no Centro-Oes-
te contribuiu para a retira-

da das bandeiras tarifárias. 
Essas bandeiras custeiam o 
acionamento de usinas ter-
melétricas para cobrir a es-
cassez de energia hídrica.

Empréstimo
Mesmo com o fim das 

bandeiras tarifárias, o con-
sumidor arcaria com gastos 
extras em 2022 para cobrir 
os impactos financeiros da 
crise hídrica do ano passa-
do. Para evitar um tarifaço 
neste ano, o governo editou 
medida provisória autori-
zando empréstimo de um 

pool de bancos públicos e 
privados para as distribui-
doras de energia serem res-
sarcidas.

Em março, a Aneel apro-
vou empréstimo, no valor 
de R$ 10,5 bilhões. Apesar 
de reduzir a alta da tari-
fa neste ano, a operação de 
crédito resultará em tarifas 
mais altas para os consumi-
dores a partir de 2023. Isso 
porque caberá aos consumi-
dores pagar o empréstimo 
em parcelas ao longo dos 
próximos anos, por meio de 
um encargo na conta de luz.

Wellton Máximo 
Agência Brasil

A Grande Rio é a cam-
peã do Carnaval do Rio do 
Grupo Especial, pela pri-
meira vez em sua história. 
Com o enredo Fala, Majeté! 
Sete Chaves de Exu, a esco-
la obteve nota 269,9.

Em segundo lugar ficou 
a Beija-Flor. Com o enredo 
Empretecer o Pensamento 
é Ouvir a Voz da Beija-Flor, 
a escola obteve nota 269,6.

A terceira posição foi 
ocupada pela Viradouro, 

com o enredo Não há Tris-
teza que Possa Suportar 
Tanta Alegria. A escola teve 
nota 269,5.  A quarta coloca-
ção coube à Vila Isabel, com 
o enredo Canta, Canta, Mi-
nha Gente! A Vila é de Mar-
tinho, com 269,3. A quinta 
posição ficou com a Porte-
la, com Igi Osè Baobá, com 
nota 269,2. O sexto lugar 
coube ao Salgueiro, com o 
enredo Resistência, a esco-
la obteve nota 268,3. As seis 
primeiras colocadas voltam 
no desfile das campeãs, no 
próximo sábado (30).

As demais posições fi-
caram com a Mangueira, 
em sétimo, com 268,2; a 
Mocidade, em oitavo, tam-
bém com 268,2, mas atrás 
pelo critério de desempa-
te; a Unidos da Tijuca, em 
nono, com 267,9; a Impe-
ratriz Leopoldinense, em 
décimo, com 266,9. A Pa-
raíso do Tuiuti ficou em dé-
cimo-primeiro, com 266,4. 
E a São Clemente, em dé-
cimo-segundo, com 263,7, 
foi rebaixada e disputará 
o próximo carnaval na Sé-
rie Ouro.

Grande Rio é campeã do Carnaval 
do Rio de Janeiro pela primeira vez

escola de samBa

Vladimir Platonow 
Agência Brasil

Bruno Bocchini 
Agência Brasil

A escola de samba Man-
cha Verde foi a vencedora do 
Carnaval de São Paulo. Em 
segundo lugar ficou a Mo-
cidade Alegre e, em tercei-
ro, a Império de Casa Ver-
de. A apuração das notas do 
desfile das escolas de sam-

ba ocorreu na tarde de on-
tem no Sambódromo do 
Anhembi, na Zona Norte 
da capital paulista.

A Mancha Verde, que en-
trou na passarela por volta 
de 0h45 do último sábada, 
cantou o samba-enredo Pla-
neta Água. O samba exal-
tou Iemanjá, orixá das águas 
salgadas, e destacou a água 

como um bem essencial à 
vida em todo o seu ciclo. 
Esse foi o segundo título da 
agremiação no Grupo Espe-
cial. A escola da Barra Fun-
da, na zona Oeste da capital, 
que tem sua origem como 
torcida organizada do Pal-
meiras, foi vice-campeã no 
último desfile, em 2020, e 
campeã em 2019.

Mancha Verde vence em São Paulo

Com o enredo Fala, Majeté! Sete Chaves de Exu, a escola Grande Rio venceu a disputa no RJ

Bota garante vaga na final do Paraibano ao vencer o Nacional por 3 x 0, ontem, no Almeidão

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo-PB

Geraldo Varela 
gvarellajp@gmail.com

Foto: Gabriel Monteiro/Riotur



A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) promove, 
neste sábado (30), o Dia D 
para as campanhas de va-
cinação contra o sarampo 
e a gripe (Influenza). Em 
João Pessoa, a ação será no 
Busto de Tamandaré, na 
Praia de Tambaú, das 8h 
às 12h. A recomendação 
da SES é para que todos os 
223 municípios paraibanos 
façam o seu Dia D.

Para o sarampo, o pú-
blico-alvo será composto 
por crianças de seis meses 
a menores de cinco anos 
(quatro anos, 11 meses e 29 
dias), de forma indiscrimi-
nada e os trabalhadores de 
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Recomendação da SES é que todos os 223 municípios paraibanos façam a ação especial de imunização

Dia D de vacinação será no sábado
sarampo e gripe

A Secretaria de Es-
tado da Saúde da Pa-
raíba (SES-PB) conta-
bilizou novos 31 casos 
leves de Covid-19, con-
forme divulgado no bole-
tim de ontem com dados 
da doença, totalizando 
601.543 casos confirma-
dos em todos os muni-
cípios paraibanos. Tam-
bém foram registradas 
duas mortes em decor-
rência do coronavírus, 
levando o estado ao total 
de 10.206 mortes. Para a 
realização do diagnósti-
co da doença, o estado já 
realizou 1.509.732 testes 

e, ao todo, possui 445.712 
pacientes que se recupe-
raram da Covid-19.

As mortes apontadas 
no último boletim foram 
de dois homens, com ida-
de acima dos 75 anos e 
histórico de comorbida-
des como diabetes, hi-
pertensão e/ou cardiopa-
tia. Um deles residia no 
município de Boa Vista 
e o outro era de Campi-
na Grande. 

O Centro Estadual 
de Regulação Hospita-
lar não recebeu nenhum 
paciente entre segunda e 
terça-feira, mas seus da-
dos apontam que ainda 
existem 34 pessoas in-
ternadas nas unidades 
públicas de referência no 

tratamento da Covid-19.
Ainda tratando-se de 

ocupação dos hospitais e 
leitos, em relação aos lei-
tos de UTI adulto, pediá-
trico e obstétrico, a Paraí-
ba tem um índice de 6% 
de ocupação. Conside-
rando a Grande João Pes-
soa e os leitos UTI para 
adultos, a taxa é a mes-
ma, de 6%, mas tanto em 
Campina Grande quan-
to no Sertão paraibano, 
o percentual é nulo. 

Vacinação
Na luta contra o coro-

navírus, 8.653.318 doses 
de imunizantes foram 
aplicadas em todo o esta-
do. Desse total, 3.498.417 
são pessoas que já rece-

beram a primeira dose, 
o que equivale a mais de 
86% da população total 
da Paraíba, e 3.276.169 
completaram os esque-
mas vacinais, o equiva-
lente a mais de 80% dos 
paraibanos.

O número de pessoas 
que já completaram o es-
quema de vacinação se 
divide entre os que rece-
beram vacinas de duas 
doses (3.190.519) e aque-
les que tomaram dose 
única (85.650). Quan-
to às doses de reforço, 
1.860.903 já foram apli-
cadas, distribuídas entre 
pessoas com grau eleva-
do de imunossupressão e 
entre a população maior 
de 18 anos.

n
Foram 
notificados 
mais 31 
casos leves 
da doença 
e nenhuma 
nova 
internação

saúde com atualização da 
caderneta vacinal. Lem-
brando que todos os tra-
balhadores de saúde, inde-
pendente da idade, devem 
ter as duas doses da vacina 
Tríplice Viral.

Já para a gripe (Influen-
za), o público-alvo é for-
mado por idosos, acima 
de 60 anos, trabalhadores 
de saúde e crianças a par-
tir de seis meses. “O objeti-
vo do ‘Dia D’ é aumentar o 
número de pessoas vacina-
das já que estamos tendo 
baixas coberturas, mesmo 
com as duas campanhas 
iniciadas no último dia 4 
de abril”, explicou a asses-

PB registra duas mortes por Covid-19
boletim

sora técnica do Núcleo de 
Imunização da SES, Mile-
na Vitorino.

O sarampo é uma doen-
ça infecciosa, aguda, trans-
missível e extremamente 
contagiosa, podendo evo-
luir com complicações e 
óbito, particularmente, em 
crianças desnutridas e me-
nores de um ano de idade. 
A transmissão ocorre de 
pessoa a pessoa, por meio 
de secreções respiratórias.

É uma doença erradica-
da que, desde 2018, voltou 
a acontecer casos e é preci-
so melhorar as coberturas 
para que tenha uma popu-
lação imunizada e possa 

ter, novamente, a erradica-
ção da doença na Paraíba e 
no país.

No caso da gripe (In-
fluenza), é uma vacina que 
os grupos prioritários elen-
cados pelo Ministério da 
Saúde devem tomar anual-
mente. É preciso ter, no mí-
nimo, 90% da cobertura 
vacinal em cada grupo, evi-
tando assim o surgimento 
de casos. Mesmo quem se 
vacinou, no ano passado, 
deve se vacinar novamente 
este ano, pois, a cada ano, as 
cepas são renovadas.

 
Doses aplicadas 

Contra a influenza, até 

agora, foram aplicadas, em 
todo estado, 119.911 doses, 
representando cobertura 
total de 11,4% no estado. 
Para os grupos prioritá-
rios, são 19,1% (21.259), em 
trabalhadores de saúde e 
17,4% (97.620), em idosos.

Foram dist r ibuídas 
mais de 683 mil doses do 
imunizante, contra a in-
fluenza, para atender a 
100% dos dois grupos (tra-
balhadores da saúde e ido-
sos), nos 223 municípios 
paraibanos.

Quanto à vacina con-
tra o sarampo, foram apli-
cadas 34.103 doses, sendo 
9,26% em crianças.

atendimento público

Cedmex fecha sexta-feira 
para realização de balanço

Os Centros Especializa-
dos de Dispensação de Medi-
camentos Excepcionais (Ced-
mex) e o Núcleo de Apoio 
Farmacêutico (NAF) em todo 
o estado irão suspender o aten-
dimento ao público nesta sex-
ta-feira (29). A suspensão do 
atendimento é realizada sem-
pre no último dia útil de cada 
mês, para que seja realizado 
o balanço no estoque de me-
dicamentos e verificada a ne-
cessidade de novos pedidos. O 
atendimento ao público volta 
a ser realizado normalmente, 
na segunda-feira (2).

De acordo com a gerente 
executiva de Assistência Far-
macêutica, Wenia Brito, a po-
pulação deve procurar o ser-
viço até quinta-feira (28) para 
antecipar a coleta dos medi-
camentos. “A suspensão pro-
gramada é importante para 
manter o controle do estoque 
de medicamentos e atender às 
demandas dos pacientes que 
necessitam de medicamentos 
especiais”, explica.

O Cedmex e o NAF distri-
buem medicamentos de alto 
custo e atende atualmente 102 
condições clínicas preconiza-
das em 93 Protocolos Clíni-
cos e Diretrizes Terapêuticas. 
Os medicamentos são adquiri-
dos diretamente pelo Ministé-
rio da Saúde, financiados com 
recursos repassados pelo Go-
verno Federal, pela própria 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES), ou via demanda ju-
dicial. A suspensão no último 
dia útil do mês é um procedi-

mento de rotina e acontece pe-
riodicamente.

O elenco de medicamen-
tos contemplados pela Ge-
rência Executiva de Assistên-
cia Farmacêutica (GEAF) está 
definido na Relação Nacio-
nal de Medicamentos Essen-
ciais (Rename 2022) e é com-
posto por 171 medicamentos 
em 330 apresentações farma-
cêuticas, indicados para o tra-
tamento das diferentes fases 
evolutivas das doenças con-
templadas. 

O Grupo 1 é composto por 
112 fármacos em 209 apresen-
tações farmacêuticas, sendo 
que desses, 81 fármacos em 
143 apresentações são adqui-
ridos diretamente pelo Minis-
tério da Saúde (Grupo 1A). Já 
o Grupo 2, cujos medicamen-
tos devem ser adquiridos, fi-
nanciados e dispensados pe-
las Secretarias Estaduais de 
Saúde é composto por 59 fár-
macos em 121 apresentações 
farmacêuticas.

Remédios
O atendimento ao 

público voltará a ser 
realizado normal-
mente na próxima 

segunda-feira, 
dia 2 de maio

Doença
O sarampo foi 

erradicado no Brasil, 
mas desde 2018 

novos casos voltaram 
a ser registrados, 
sendo necessária 
a ampliação da 

cobertura vacinal

Na Paraíba, 3.190.519 pessoas tomaram duas doses de vacinas contra Covid-19 e outras 85.650 receberam o imunizante de dose única

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União

Crianças de seis meses a menores de cinco anos e trabalhadores de saúde serão vacinadas contra o sarampo; contra a gripe, os idosos, profissionais da área médica e crianças a partir de seis meses

Foto: Bio-Manguinhos/Fiocruz/Divulgação Foto: Ministério da Saúde/Divulgação

n  
Cobertura vacinal 
contra a gripe 
está em 11,4%, 
com 119.911 
doses aplicadas; 
no caso do 
sarampo, está 
em 9,26%, com 
34.103 doses 

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com 
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A Unimed João Pessoa lan-
çou ontem seu primeiro prê-
mio de jornalismo com o tema 
“Saúde e Qualidade de Vida 
em João Pessoa”. O encontro 
com os jornalistas aconteceu 
na manhã de ontem, durante 
um café da manhã no Espaço 
Vida da operadora. Este é um 
dos eventos em comemoração 
aos 50 anos da Unimed João 
Pessoa, maior operadora de 
planos de saúde da Paraíba. As 
inscrições começam no próxi-
mo domingo, dia 1º de maio, e 
seguem até 31 de agosto. 

O presidente da Unimed 
João Pessoa, Gualter Lisboa 
Ramalho, destacou que o tema 
do Prêmio Unimed de Jorna-
lismo foca na saúde e quali-
dade de vida. “Nosso plano é 
cuidar de vidas. E onde entra o 
jornalismo? Nós estamos com-
pletando 50 anos de Unimed, 
ou seja, são 50 anos de parce-
ria. Então, a gente reconhece e 
agradece a parceria que o jor-
nalismo paraibano tem com 
a Unimed João Pessoa”, de-
clarou. 

Ele ressaltou que, duran-
te a pandemia, os jornalistas 
estiveram na linha de frente, 
expostos, e, por isso, é preciso 
enaltecer o papel dos profis-
sionais que não ficaram guar-
dados dentro de casa. “Vocês 
ajudaram a conduzir a infor-
mação de forma apurada para 
reduzir o nível de terrorismo, 
estresse, ansiedade e, com isso, 
acalentar e abrir perspectiva 
num cenário de esperança fu-
tura que nós estamos vivendo 
agora”, enfatizou.

O prêmio, conforme acres-
centou o presidente, envolve o 

reconhecimento por 50 anos 
de trabalho, pelos dois anos de 
exposição e de parceria junto 
à informação adequada para 
a população. “Também apro-
veitamos um vácuo, que era a 
ausência de premiação junto à 
categoria que, no meu enten-
dimento, merece toda valori-
zação”. A ideia, segundo ele, 
é que o prêmio se torne tradi-
cional, com suas cinco catego-
rias: TV, rádio, foto, texto e uni-
versitário. 

A presidente da Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC), Naná Garcez, também 
comentou sobre a ausência de 
prêmios voltados para o jor-
nalismo desde que o Prêmio 
AETC (Associação das Empre-
sas de Transporte Coletivo)  foi 
extinto. Para ela, é fundamen-
tal valorizar o jornalismo tra-
dicional com a prática diária 
de cidadania e democracia. 
“Ao abrir um prêmio dessa 
natureza, a Unimed contri-
bui para a valorização e re-
conhecimento da profissão 
de jornalista que tem sido tão 
agredida nos últimos tempos”, 
destacou.

Para Naná, a colaboração 
que o jornalista profissional 
(seja no rádio, na televisão, na 
internet ou artigos) dá para a 
vida cidadã é muito relevante 

“Saúde e Qualidade de Vida em João Pessoa” é o tema do concurso, cujas inscrições começam no próximo domingo

Prêmio de jornalismo é lançado
unimed joão pessoa

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Período
Podem concorrer 

reportagens publicadas 
ou exibidas entre 

1º de janeiro a 31 de 
agosto de 2022

concurso público

O Governo do Estado da 
Paraíba convocou os candi-
datos do concurso da Polí-
cia Civil para os exames la-
boratoriais e médicos, assim 
como para a avaliação biop-
sicossocial dosque se decla-
raram com deficiência. O 
resultado final da prova dis-
cursiva foi divulgado ontem, 
no Diário Oficial do Esta-
do da Paraíba. Estão sendo 
ofertadas 1.400 vagas nes-
te edital.

Foram corrigidas as pro-
vas discursivas dos candi-
datos aprovados nas avalia-
ções objetivas e classificados 
até a posição específica, con-
forme item 9.8.1, respeitados 
os empates na última coloca-
ção e observados os quanti-
tativos de cinco vezes o nú-
mero de vagas definido para 
os cargos. Este tópico signi-
fica que, se estava previsto 
um total de 500 vagas para 
escrivão, por exemplo, serão 
corrigidas 2.500 provas dis-
cursivas. No entanto, obser-
va-se que muitos candidatos 
não atingiram a pontuação 
mínima.

A especialista em con-
cursos, Paula Miguel, acon-
selha os candidatos a reler 
o edital para que nenhuma 
informação passe desper-
cebida nessa reta final. “Se 
o candidato não leu atenta-
mente, o momento é agora. 

É importante estar atento 
aos prazos. Depois das pro-
vas objetivas e discursivas, 
o próximo passo é a entre-
ga dos exames, em seguida 
o TAF. Ou seja, existe toda 
uma sequência de etapas”, 
orientou.

Adalice Duarte está con-
correndo a uma vaga de es-
crivã no concurso público 
da Polícia Civil. Ela já fez 
todos os exames médicos 
e aguarda as próximas eta-
pas. Depois haverá o Tes-
te de Aptidão Física (TAF), 
avaliação psicológica, títu-
los, investigação social e 
curso de formação. Ela está 

confiante em relação ao re-
sultado e próximas etapas. 
“Espero que seja nomeado 
rápido, porque a Paraíba 
precisa de um novo efeti-
vo policial. Estou treinando 
bastante para o teste de ap-
tidão física”, afirmou.

Renan Pinho, 26 anos, 
fez a prova da Polícia Ci-
vil para escrivão, mas esta-
va focando no concurso de 
Campina Grande. “Minha 
nota não está muito boa, es-
tou bem fora do número das 
vagas. Provavelmente, não 
vou para o curso de forma-
ção, mas pode ser que au-
mente o número de vagas, 

então há esperança”, decla-
rou.

Muitos professores con-
curseiros consideraram a 
prova de escrivão mais di-
fícil que o cargo de delega-
do. Logo, o candidato consi-
dera positivo seu resultado. 
“Tudo é experiência. Vou 
continuar cumprindo todas 
as etapas, ficando atento ao 
edital”, disse.

Quem foi desclassificado 
nesse concurso não deve de-
sanimar, pois estão previs-
tos alguns editais na Paraíba 
para este ano: Polícia Militar 
da Paraíba, UFPB, Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa.
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Prêmio 
Unimed JP 
de Jornalismo 
terá 
vencedores 
em cinco 
categorias: 
texto, TV, 
rádio, foto e 
universitário

Presidente da Unimed JP, Gualter Ramalho, frisou que o prêmio é um reconhecimento à importância do jornalismo

para a consolidação da demo-
cracia. “Eu vejo isso com mui-
to bons olhos”. 

O presidente da Associação 
Paraibana de Imprensa (API), 
Marcos Weric, considera fun-
damental que existam instru-
mentos como o prêmio de jor-
nalismo. Ele reforçou que a 
Paraíba já contou com muitos 
prêmios para a categoria. “Infe-
lizmente, nos últimos anos, foi 
acabando até que ficamos total-
mente órfãos”. Weric destacou 
que agora a Unimed vem fe-
char essa lacuna, trazendo um 
prêmio que estimula os profis-
sionais a conduzirem reporta-
gens de qualidade para o tema 
da saúde, que foi tão vivo nos 
últimos dois anos por conta da 
pandemia.

Por fim, ele ressaltou a im-
portância da inclusão de estu-
dantes de jornalismo. “É sen-
sacional, porque temos sentido 
essa dificuldade, com cada vez 
menos estudantes procuran-
do o curso de Jornalismo”. Ele 

acrescentou que, para o estu-
dante, isso oferece um estímu-
lo, melhora a autoestima do 
aluno, sabendo que sua profis-
são é reconhecida por uma en-
tidade tão importante como é a 
Unimed. O lançamento contou 
com a presença de representan-
tes de sites, blogs e coordenado-
res dos cursos de Jornalismo. 

O prêmio
O 1º Prêmio Unimed João 

Pessoa de Jornalismo é des-
tinado a profissionais da im-
prensa e estudantes dos cursos 
de Jornalismo e Radialismo. 
Com o tema “Saúde e Quali-
dade de Vida em João Pessoa”, 
serão contempladas cinco ca-
tegorias: texto, rádio, TV, foto e 
universitário. 

Os trabalhos serão analisa-
dos por uma comissão julgado-
ra composta por cinco pessoas, 
entre elas, jornalistas convida-
dos, não participantes da pre-
miação, técnicos e dirigentes 
da Unimed João Pessoa. Rele-

vância do conteúdo, impacto e 
benefício públicos, ética, origi-
nalidade, inovação, criativida-
de, coesão do texto, correção 
linguística, fontes fidedignas e 
coerência serão alguns dos cri-
térios avaliados. Profissionais e 
estudantes podem se inscrever 
gratuitamente. As reportagens 
devem ser publicadas ou exibi-
das no período de 1º de janeiro 
a 31 de agosto de 2022. 

Estudantes devidamente 
matriculados nos cursos de 
Jornalismo e de Radialismo, 
em faculdades de João Pessoa, 
também podem se inscrever, 
desde que seus trabalhos aca-
dêmicos se adequem às nor-
mas do regulamento e tenham 
sido exibidos ou publicados 
nos veículos-laboratório das 
instituições de ensino.

A entrega dos prêmios 
ocorrerá em novembro. Nas 
categorias texto, TV, rádio e 
foto serão premiadas as três 
melhores reportagens. O pri-
meiro colocado receberá R$ 4 

mil; o segundo, R$ 2 mil; e o 
terceiro, R$ 1 mil. Na catego-
ria Universitário, será premia-
do o  primeiro  colocado com 
valor de R$ 1 mil.

As inscrições serão on-li-
ne e também devem ser feitas 
através do site comemorativo 
dos 50 anos da Unimed JP. Dú-
vidas e solicitação de informa-
ções podem ser encaminha-
das para o e-mail imprensa@
unimedjp.com.br.

Foto: Evandro Pereira

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

Algumas dicas da especialista de concursos:
• Estar antenado com os diários oficiais e notícias da mídia;
• Estudar antecipadamente as disciplinas-chaves, como português, matemática, o pacote dos  
direitos, informática;
• Fazer cronograma de estudos baseado nas disciplinas básicas citadas;
• Resolver questões. Se errar uma porcentagem considerável, retomar os estudos da teoria.

Atividades        Data
Período para o envio dos exames laboratoriais    28/4 a 15/5/2022
Realização da avaliação biopsicossocial      14/5/2022
Realização da avaliação médica       14 e 15/5/2022
Divulgação do edital de resultado provisório na avaliação  
médica e na avaliação biopsicossocial     1º/6/2022
Divulgação do edital de resultado final na avaliação  
médica e na avaliação biopsicossocial e de convocação  
para a prova de capacidade física      23/6/2022
Aplicação da prova de capacidade física     2 e 3/7/2022
Divulgação do edital de resultado provisório na prova de capacidade física  19/7/2022
Divulgação do edital de resultado final na prova de capacidade  
física e de convocação para a avaliação psicológica   04/08/2022
Realização da avaliação psicológica      14/8/2022
Período para o envio dos títulos       22 e 23/9/2022

SERVIÇO

PC convoca candidatos para nova fase
fórum de santa rita

Defensoria Pública retoma 
o atendimento presencial

A Defensoria Pública do 
Estado da Paraíba (DPE-PB) 
retomou esta semana 100% 
do atendimento presencial 
no Fórum de Santa Rita. A 
Sala da DPE é aberta ao pú-
blico de segunda a quinta, 
das 8h às 13h. O Fórum Juiz 
João Navarro Filho fica loca-
lizado na Rua Antenor Na-
varro, s/n, Centro.

Para ser atendido, não 
é necessário fazer agenda-
mento. A chamada ocorre 
por ordem de chegada. Com 
o retorno do atendimento 
presencial, ficam suspensos 
os atendimentos por Chat e 
WhatsApp - os contatos por 
este meio ficam restritos aos 
assistidos que já se encon-
tram em atendimento.

Páscoa
A Defensoria Pública do 

Estado da Paraíba (DPE-PB) 
participou no último sába-
do (23) da Páscoa Acessível, 
evento promovido pela ONG 
AC Social - Assessoria e Con-
sultoria para Inclusão Social. 
Os organizadores distribuí-
ram 200 ovos de chocolate 
para crianças, entre elas, 50 
com microcefalia e 80 com 
transtornos do espectro au-
tista. A DPE-PB foi respon-
sável pela logística, com o 
transporte das crianças até 
o evento, que também mar-
cou o Mês de Conscientiza-
ção do Autismo.

A entrega dos ovos acon-

teceu por meio do projeto 
Acesso Cidadão, que é rea-
lizado na frente da Funda-
ção Casa de José Américo, 
na Praia de Cabo Branco. Lá, 
a AC Social desenvolve di-
versos projetos para pessoas 
com deficiência nas áreas de 
lazer, esporte e cultura.

“Para a Defensoria Públi-
ca é sempre uma grande sa-
tisfação fazer parte das ações 
promovidas pela AC Social, 
que desenvolve um trabalho 
muito importante em prol 
das pessoas com deficiência. 
A Defensoria não podia ficar 
de fora, sobretudo nesta ação, 
que envolveu crianças com 
autismo. Uma excelente ativi-
dade para celebramos o Mês 
de Conscientização do Au-
tismo”, ressaltou o defensor.

O presidente da ONG, 
Genilson Lima, agradeceu a 
presença da Defensoria Pú-
blica e ressaltou a importân-
cia de todos os parceiros na 
realização do projeto. “Tam-
bém faço um agradecimento 
especial a todos os voluntá-
rios, que há 11 anos nos aju-
dam a realizar as atividades 
do projeto, como banho de 
mar, jogos de vôlei sentado, 
handbike. Somos muito gra-
tos a doação de todos”, disse.

Por meio de convênios 
com instituições como a De-
fensoria Pública, a AC So-
cial promove a inclusão de 
pessoas com deficiência há 
14 anos.



Produtos avaliados em R$ 2 milhões eram transportados através de barcos para serem distribuídos no Nordeste

Cigarros são apreendidos em Lucena
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Paraíba

Uma carga com mais de 
700 caixas de cigarros contra-
bandeados avaliada em mais 
de R$ 2 milhões foi apreen-
dida pela Polícia Militar, na 
madrugada de ontem, na co-
munidade Prainha, na cida-
de de Lucena, Litoral Norte 
da Paraíba. O material esta-
va em uma casa que era a base 
principal na rota dos contra-
bandistas.

No local, os policiais do Ba-
talhão de Operações Policiais 
(Bope) e do Batalhão Especia-
lizado em Policiamento Turís-
tico (BEPTur), prenderam oito 
pessoas e ainda apreenderam 
dois caminhões-baú e duas 
vans. Os veículos, segundo o 
major Bruno Guimarães, co-
mandante do BEPTur, esta-
vam totalmente abastecidos 
com o produto. 

O major Bruno disse que 
as investigações já vinham 
ocorrendo há cerca de dois 
meses, com os policiais acom-
panhando a movimentação, 

até realizar a ação para pren-
der os envolvidos. Todos os 
presos, disse o oficial da PM, 
são do estado do Ceará. “Ago-
ra as investigações continuam 
para identificar os proprietá-
rios e a origem da carga. Já sa-
bemos que todo material é pa-
raguaio”, revelou.

Segundo o comandante 
do Batalhão de Atendimento 
ao Turismo, a Polícia Militar 
descobriu que os contraban-
distas traziam os cigarros em 
um barco e descarregavam 
numa casa, em Lucena, de 
onde caminhões e vans leva-
vam para destinos diferentes, 
tanto na Paraíba quanto em 
outros estados. Para despis-
tar a polícia o esquema acon-
tecia durante a madrugada.

O material apreendido foi 
levado para a sede da Polícia 
Federal, em João Pessoa. Os 
policiais continuam as bus-
cas para identificar o barco 
que trouxe a mercadoria con-
trabandeada.
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Polícia 
Militar 
estava 
monitorando 
casa que era 
usada como 
base da rota 
dos contra-
bandistas

Policiais do Bope também apreenderam dois caminhões-baú e duas vans

Foto: Ascom/PMPB

inusitado

Capitão é 
elogiado por 
jovem preso 
com droga

“Sou seu fã”, foi o que 
disse um jovem preso com 
droga, ao capitão da Po-
lícia Militar que coman-
dou uma guarnição da 
BEPMotos. O fato acon-
teceu no bairro Valentina 
Figueiredo, em João Pes-
soa, na noite dessa segun-
da-feira (25). Com o jovem 
foram apreendidos  60 pa-
pelotes de cocaína, crack e 
maconha. Mas o elogio do 
jovem foi momentâneo, 
pois ao chegar na delega-
cia, algemado, ele se virou 
para o capitão e disse que 
não era mais seu fã.

em queimadas

Condutor que provocou 
acidente não se apresenta

O motorista do veículo 
que colidiu com uma moto e 
provocou as mortes de dois 
adolescentes não havia, até 
o final da tarde de ontem, 
se apresentado na Delega-
cia de Polícia de Queimadas. 
Ontem, foram sepultados os 
corpos de João Carlos Sousa, 
de 13 anos e João Pedro Lin-
dolfo, de 15. Um advogado já 
esteve na delegacia para in-
formar que seu constituinte 
irá se apresentar.

O acidente aconteceu na 
tarde dessa segunda-feira 
(25), na rodovia PB-148 que 
liga Queimadas a Caturité, 

na Região Metropolitana de 
Campina Grande. Os dois 
adolescentes estavam numa 
moto que colidiu de frente 
com o veículo que trafega-
va na contramão. Em con-
sequência da colisão o carro 
capotou ficando às margens 
da pista.

A moto era pilotada por 
João Pedro. Os adolescentes 
estavam sem capacetes e, de 
acordo com informações, 
eles estavam a caminho de 
uma borracharia onde tra-
balhavam. O motorista do 
carro, no entanto, fugiu sem 
prestar socorro às vítimas.

aCidente Com morte

Motorista libertado na 
audiência de custódia

O motorista do veícu-
lo que atropelou quatro ci-
clistas, provocando a mor-
te de um deles, foi posto em 
liberdade, na manhã de on-
tem, após audiência de cus-
tódia. Severino Ramos, de 
66 anos, estava preso na 
Central de Polícia após se 
apresentar na Delegacia de 
Santa Rita, acompanhado 
de um advogado.

Na 6a Delegacia Distri-
tal o delegado Alexandre 
Fernandes autuou o mo-
torista por três lesões cor-
porais, homicídio culposo, 
além de omissão de socor-
ro. A Justiça também de-
terminou o cumprimen-
to de medidas cautelares, 
apesar de ter homologado 
a prisão em flagrante. O de-
legado informou que ainda 
vai ouvir os outros ciclis-
tas para saber a dinâmica 
do acidente.

Alexandre Fernandes 
disse que a localização do 
carro Siena branco, envolvi-
do no acidente, foi possível 
após denúncia anônima, 
através do 197. O veículo 
estava numa garagem, na 
comunidade Cadeado, no 
bairro Alto das Populares, 
sendo lavado para retirar 

as manchas de sangue e, 
além de ouvir os ciclistas, 
também vai aguardar lau-
dos dos exames realizados 
no Instituto de Polícia Cien-
tífica da Paraíba.

O acidente que provo-
cou a morte de João Quiri-
no Neto, técnico em refrige-
ração, de 35 anos, aconteceu 
na tarde de domingo (24) 
na PB-004, entre Santa Rita 
e Cruz do Espírito Santo. 
A identificação do veícu-
lo foi possível após análise 
de imagens de câmeras de 
monitoramento como tam-
bém através de fragmentos 
do carro que ficaram na pis-
ta. O veículo foi conduzido 
para a Central de Polícia, 
em João Pessoa.

O delegado Alexandre 
Fernandes informou que 
o motorista Severino dos 
Ramos já respondeu a um 
processo na comarca de 
Sapé, que já foi cumprido. 

Ontem, familiares da 
vítima do acidente protes-
taram contra a decisão da 
Justiça em conceder liber-
dade ao motorista, mesmo 
que ele tenha que cumprir 
algumas medidas cautela-
res. Ciclistas também pro-
testaram.

Casal é flagrado com produtos de 
assaltos ocorridos em Santa Rita

agilidade

Um casal, que não teve o 
nome revelado, suspeito de 
assaltar uma residência na 
cidade de Santa Rita, Região 
Metropolitana de João Pes-
soa, foi preso por uma equi-
pe da Polícia Militar. Foram 
recuperados dinheiro, reló-
gios, celular, bijuterias e ou-
tros materiais também pro-
dutos de roubos. Com o casal 
também foram apreendidos 
dois simulacros de arma de 
fogo, uma arma de fabricação 
artesanal e porções de maco-
nha e cocaína.

Os suspeitos foram locali-
zados após equipes do 7o Ba-
talhão rastrearem o sinal de 
um celular roubado. O ho-
mem preso tem 32 anos e a 
mulher, 24. Eles são da cida-
de de Santa Rita, onde prati-
caram o crime. 

O assalto, segundo a Polí-
cia Militar, aconteceu no fim 
da noite dessa segunda-fei-
ra (25), no bairro de Tibiri, 
em Santa Rita, após invadir 
a casa. Os presos foram apre-
sentados na 6a Delegacia Dis-
trital, em Santa Rita. Joias, armas e diversos produtos de roubos foram apreendidos
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Campina grande

Encontro para venda de 
moto termina em roubo

Policiais da Delegacia de 
Roubos e Furtos de Campi-
na Grande prenderam, on-
tem, dois irmãos, de 18 e 22 
anos, suspeitos de participa-
rem de um assalto naquela 
cidade. Um terceiro suspei-
to já foi identificado e está 
sendo procurado. As identi-
dades dos irmãos não foram 
reveladas.

A prisão da dupla acon-
teceu na comunidade Bura-
co da Gia, na zona Norte de 
Campina Grande, e foi pos-
sível após a identificação dos 
irmãos através de imagens 
de câmeras de monitoramen-
to que mostram o momento 
em que eles e outro envolvido 
abordam o casal que se encon-

tra em um veículo e se apode-
ram de R$ 15 mil.

Segundo queixa prestada 
na polícia, um casal de Mo-
geiro teria realizado uma ne-
gociação virtual para a com-
pra de uma moto e o local do 
encontro seria no bairro da Li-
berdade próximo a uma arena 
society em Campina Grande 
onde iria pagar o valor esta-
belecido e receber o veículo. 
Ao chegar ao local o casal foi 
surpreendido por três assal-
tantes, que levaram o valor da 
compra - R$ 15 mil, celulares 
das vítimas e chaves com o ob-
jetivo de impedir que as víti-
mas seguissem os bandidos. 
Os irmãos presos foram leva-
dos para a Central de Polícia.

Os irmãos foram flagrados por câmera no momento do assalto

Foto: Rede Social

surto

Militar efetua disparos e 
quebra janela na central

Um capitão reforma-
do do Exército Brasileiro 
foi preso na madrugada 
de ontem, em João Pessoa, 
suspeito de atirar diversas 
vezes para o alto nas proxi-
midades de um bar na orla 
da capital. O homem, de 57 
anos, teria tido um surto no 
estabelecimento. 

Segundo a polícia, a de-
núncia sobre a ocorrência 
dos disparos em via públi-
ca foi comunicada ao Cen-
tro Integrado de Operações 
Policiais-Ciop. 

No local da ocorrência, 
a guarnição da PM tomou 
conhecimento que o mili-
tar teria bebido em um bar 
e deixado o local sem pa-
gar a conta. No local, os po-
liciais deram voz de prisão 
ao militar reformado que 
foi conduzido à Central de 
Polícia. 

Na sala reservada ao 
procedimento, que é rea-
lizado pela Polícia Mili-
tar, o oficial reformado do 
Exército se levantou, foi 
até a janela e quebrou com 
um soco, ficou levemente 
ferido. 

Ele foi autuado em fla-
grante por disparos em via 
pública e em seguida trans-

ferido para o Quartel do 
15o Batalhão de Infantaria 
Motorizado, localizado no 
Bairro de Cruz das Armas, 
na capital. 

Agressão
Um homem de 44 anos, 

de identidade não revelada, 
está sendo procurado pela 
polícia suspeito de agredir-
sua ex-companheira com 
uma martelada. 

A agressão foi registrada 
na segunda-feira (25), na ci-
dade de Monte Horebe, na 
região de Cajazeiras. A ví-
tima, que tem 46 anos, pres-
tou queixa à Polícia Militar e 
disse que a agressão foi tes-
temunhada por um motota-
xista que reside em São José 
de Piranhas. A testemunha 
indicada pela mulher não 
foi localizada. 

Na queixa a mulher in-
formou que teria sido agre-
dida pelo suspeito que teria 
invadido a sua residência 
e, com o martelo, praticou 
o crime e depois fugiu sem 
apresentar nenhum motivo. 

A vítima informou as 
características do suspei-
to que está sendo procura-
do pela polícia na região de 
Cajazeiras.
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A Paraíba contabilizou 61 
autos de infrações lavrados 
e julgados somente em 2022, 
de acordo com dados da Ca-
pitania dos Portos da Paraí-
ba (CPPB) disponibilizados 
ontem. De 2019 até o ano pas-
sado, o órgão totalizou 491 
autos. Segundo o capitão Eri-
jansen Maciel, as infrações 
mais comuns no Litoral pa-
raibano são: condutores não 
habilitados; documentação 
do condutor ou da embarca-
ção incompleta, vencida ou 
ausente; material de salva-
mento incompleto ou inexis-
tente; e lotação da embarca-
ção excedida.

A CPPB é o órgão res-
ponsável por, dentre outras 
coisas, fiscalizar as embar-
cações na orla paraibana e 
possui uma atuação similar 
a do Departamento de Trân-
sito (Detran) quando se trata 
das ações de inspeção naval. 
“Os carros são como as lan-
chas, as motos são como as 
moto aquáticas e os pedes-
tres são como os banhistas”. 
Essa é uma analogia que ex-
plica bem sob que perspecti-
va funciona essa fiscalização.

Para a execução dessas fis-
calizações, o planejamento 
que distribui as equipes para 
a inspeção naval ao longo do 
Litoral da Paraíba leva em 
consideração a quantidade de 
embarcações “e áreas focais 
de maior interesse da comu-
nidade marítima, chamados 

Irregularidades são relativas às fiscalizações feitas pelas equipes da Capitania dos Portos somente este ano

Marinha flagra 61 infrações na PB
LitoraL fiscaLizado

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com 

Infrações mais comuns são: condutores não habilitados, problemas com a documentação do condutor ou da embarcação, material de salvamento incompleto ou inexistente e excesso de lotação

Álcool
CPPB utiliza durante 

as fiscalizações o 
etilômetro, o popular 

“bafômetro”, para 
coibir a condução 
das embarcações 

sob efeito de bebidas 
alcóolicas

de Polos de Inspeção Naval”, 
conforme destacou Erijansen. 
Durante a Operação Verão, 
que acontece de dezembro a 
março e também em feriados 
prolongados e datas comemo-
rativas, essas equipes são in-
tensificadas e incrementadas. 

Na garantia da eficácia da 
atuação desses grupos de ins-
peção, os responsáveis são 
equipados com dispositivos 
móveis que independem de 
sinal de internet que auxiliam 
na verificação da situação dos 
documentos de embarcações 
e condutores, por exemplo. 
Esses profissionais também 
contam com etilômetro, equi-
pamento popularmente co-
nhecido como “bafômetro”, 
que serve para medir a con-
centração de etanol no orga-
nismo dos condutores.

Em relação aos cuidados 
que os proprietários e usuá-
rios de embarcações devem 
ter, Maciel pontua alguns 
como consultar as condições 

meteorológicas, ter conheci-
mento do local em que irá na-
vegar e também seguir à risca 
os chamados “10 Mandamen-
tos de Segurança do Mar”, 
que envolvem a manutenção 
correta das embarcações, a 
presença de material de sal-
vamento recomendado pela 
Capitania, respeito à lotação, 
informar o plano de navega-
ção previamente, velocidade 
compatível, não beber e pilo-
tar, bem como manter distân-
cia das praias e dos banhistas, 
dentre outros tópicos.

Quando uma infração é 
verificada e notificada, o con-
dutor tem um prazo de até 
oito dias para comparecer à 
Capitania dos Portos do Es-
tado a fim de apresentar uma 
defesa prévia. “Mediante de-
fesa inicial apresentada, po-
derá ser instaurado um Auto 
de Infração (o qual também 
permite defesa escrita) onde 

o infrator será enquadrado 
nos artigos correspondentes 
na Lei da Segurança do Trá-
fego Aquaviário e após o jul-
gamento deste Auto de Infra-
ção, (está) sujeito a pagamento 
de multa ou suspensão de sua 
habilitação”, explicou Maciel.

A população pode con-
tribuir com o trabalho exer-
cido pela CPPB. Ao identi-
ficar uma irregularidade, é 
possível fazer uma denún-
cia através do WhatsApp (83) 
99302-9294 ou pelo telefone 
185 para emergências maríti-
mas e fluviais. No aplicativo 
de mensagens, a população 
pode encaminhar imagens 
que contenham, preferencial-
mente, o número de inscrição 
da embarcação ou o nome, 
“para auxiliar na identifica-
ção da embarcação envolvida 
em infrações à Lei de Segu-
rança do Tráfego Aquaviá-
rio”, afirmou Erijansen.

a Quando uma embarcação pode ser apreendida?

SERVIÇO
- Conduzidas por pessoas não habilitadas;
- Não forem inscritas;
- Trafegando sem o cumprimento de exigências de vistorias que 
comprometam a segurança, após o prazo estabelecido;
- Quando não classificada como de transporte de passageiros e/ou carga 
estiver sendo utilizada para este fim;
- Que represente perigo à salvaguarda da vida humana no mar e nas águas 
interiores, segurança da navegação e de poluição ambiental;
- Sendo utilizada para prática de crime;
- Conduzidas por pessoa em estado de embriaguez ou de qualquer 
substância entorpecente ou tóxica.

Os 10 Mandamentos de Segurança do Mar
1. Faça a manutenção correta da sua embarcação;
2. Tenha a bordo o material de salvamento prescrito pela capitania;
3. Respeite a lotação da embarcação e tenha a bordo coletes salva-vidas 
para todos os tripulantes;
4. Mantenha os extintores de incêndio em bom estado e dentro da validade;
5. Ao sair, informe o seu plano de navegação ao seu iate clube, marina ou 
condomínio;
6. Conduza sua embarcação com prudência e em velocidade compatível 
para evitar acidentes;
7. Se beber, passe o timão para alguém habilitado;
8. Mantenha a distância das praias e dos banhistas;
9. Respeite a vida, seja solidário, preste socorro;
10. Não polua o mar.

Fonte: Capitania dos Portos da Paraíba

n 

Quando 
uma 
notificação 
é verificada, 
o condutor 
tem oito 
dias para 
apresentar 
uma defesa 
prévia

Fiscalização é intensificada durante a Operação Verão e também feriados prolongados e datas comemorativas

Foto: Sargento Guedes/CPPB/Divulgação

Foto: Sargento Guedes/CPPB/Divulgação

Grupamento de enGenharia

Solenidade marca troca de comando
Hoje à noite, às 19h, 

ocorrerá o Cerimonial Mi-
litar de Passagem de Co-
mando do 1º Grupamen-
to de Engenharia (1º Gpt 
E). Na ocasião, o general 
de brigada Marcelo Pereira 
Lima de Carvalho passará 
o comando da corporação 
para o general de brigada 
Guilherme Langaro Ber-
nardes. O evento será rea-
lizado no pátio de formatu-
ras deste Grande Comando.

O general Marcelo foi 
nomeado para o cargo de 
chefe do Centro de Dou-
trina do Exército, em Bra-
sília. O novo comandante 
do 1º Gpt E, general Berbar-
des, anteriormente, exercia 
a função de chefe do Esta-

do-Maior do 2° Grupamen-
to de Engenharia, localiza-
do na cidade de Manaus, 
Amazonas. 

História
O 1º Grupamento de En-

genharia é o órgão respon-
sável por apoiar as ope-
rações conduzidas pelo 
Comando Militar do Nor-
deste (CMN), além de rea-
lizar a gestão das operações 
de engenharia em coopera-
ção com outros órgãos, das 
obras militares, de ques-
tões relacionadas ao meio 
ambiente e do patrimônio 
imobiliário jurisdicionado 
ao Exército Brasileiro no 
âmbito do CMN. 

A criação do 1º Gpt E 

data de 1955, pelo Decre-
to nº 37.221, de 27 de abril. 
Ocupou sede provisória em 
Campina Grande, na Paraí-
ba, e em Natal, Rio Grande 
do Norte, antes de estabe-
lecer sede definitiva na ci-
dade de João Pessoa.

Atualmente, as organi-
zações militares diretamen-
te subordinadas ao 1º Gru-
pamento de Engenharia são 
as seguintes: 1º Batalhão de 
Engenharia de Construção 
(Caicó/RN); 2º Batalhão de 
Engenharia de Construção 
(Teresina/PI); 3º Batalhão 
de Engenharia de Constru-
ção (Picos/PI); 4º Batalhão 
de Engenharia de Constru-
ção (Barreiras/BA); 7º Ba-
talhão de Engenharia de 

Combate (Natal/RN); Com-
panhia de Comando do 1º 
Grupamento de Engenha-
ria (João Pessoa/PB); Base 
Administrativa da Guarni-
ção de João Pessoa (João Pes-
soa/PB); e Comissão Regio-
nal de Obras da 7ª Região 
Militar (Recife/PE).

em bananeiras

UFPB promove, hoje, 
caminhada ecológica

A Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB), por 
meio da Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas (Progep), 
promoverá, hoje, mais uma 
Caminhada Ecológica dire-
cionada aos servidores téc-
nico-administrativos, do-
centes e aposentados da 
instituição. 

A ação ocorrerá às 7h30, 
com o ponto de concentra-
ção na área da piscina do 
Centro de Ciências Hu-
manas, Sociais e Agrárias 
(CCHSA), no Campus III, 
em Bananeiras.

 A “Caminhada Ecoló-
gica: Conhecendo a beleza 
natural do meu campus” 
busca estimular a aquisi-

ção de rotinas diárias de 
cuidado com a saúde men-
tal e física.

O trajeto de cinco qui-
lômetros será conduzido 
pelo professor Mateus Davi 
Finco, do Departamento de 
Educação Física. 

Uma equipe de saúde do 
Núcleo de Assistência Es-
tudantil (NAE) participa-
rá junto com um enfermei-
ro da Divisão de Qualidade 
de Vida e Saúde (DQVS) da 
Progep para prestar assis-
tência aos participantes. 

A caminhada também 
contará com o apoio de uma 
unidade móvel da Geap, 
com a disponibilização de 
lanches saudáveis e água.

Mudança
General Guilherme 
Langaro Bernardes 

substituirá o general de 
brigada Marcelo Pereira 

Lima de Carvalho
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Antologia é uma parceria 
da Editora A União com a 

Cia. Editora de Pernambuco 
(Cepe) e a Imprensa Oficial 

Graciliano Ramos/Cia. Editora 
de Alagoas (Cepal), além de 

contar com a contribuição da 
Academia Brasileira de Letras

De cima para baixo: participam do evento 
os escritores Neroaldo Pontes e Cauby 
Dantas; a diretora presidente da EPC, 

Naná Garcez; o diretor de Mídia Impressa 
da EPC, William Costa; o gerente da 

Editora A União, Alexandre Macedo; e o 
presidente da Funesc, Pedro Santos

O Engenho Corredor, onde nas-
ceu o escritor paraibano José 
Lins do Rego, sempre foi um 
local muito visitado simboli-

camente por críticos e ensaístas que se 
debruçam sobre o universo criativo do 
romancista regionalista destacado como 
um dos mais prestigiados da literatura 
nacional. Isso se deve, em partes, ao su-
cesso de suas obras memorialistas que ti-
veram início há 90 anos com a publicação 
do seminal Menino de Engenho. Mas os 
percursos literários do escritor de Pilar 
vão muito além da região canavieira e se 
espraiam por todo o país para revelar o 
urbano e o cosmopolita no autor.

É para celebrar o aniversário de Me-
nino de Engenho (1932) e colocar luz sobre 
as diversas localidades que influencia-
ram o paraibano que será lançado, hoje, 
o livro As Cidades de Zé Lins - um passeio 
crítico pela geografia sentimental do autor. 
O evento ocorre às 19h, no Museu José 
Lins do Rego, no Espaço Cultural, em 
João Pessoa. A publicação é da Editora 
A União, em uma criação compartilhada 
com a Companhia Editora de Pernambu-
co (Cepe) e a Imprensa Oficial Graciliano 
Ramos/Companhia Editora de Alagoas 
(Cepal), além da contribuição da Acade-
mia Brasileira de Letras (ABL). A cole-
tânea conta em 270 páginas com textos 
de Neroaldo Pontes, César Braga-Pinto, 
Cosme Rogério Ferreira, Bernardo Buar-
que de Hollanda e Regiane Matos.

Em uma produção consagrada pelos 
12 romances que escreveu, As Cidades 
de Zé Lins abre o leque de suas criações 
em outros gêneros literários, dos quais 
se incluem mais 10 livros de crônicas, 
relatos de viagem e ensaios literários, 
para comprovar que os textos de Zé 
Lins são frutos de suas vivências e an-
danças. Para isso, o livro acompanha 
desde o período da infância, em Pilar 
e Itabaiana, como também a fase da 
juventude para a adulta por Recife (PE), 
Maceió (AL), Manhuaçu (MG), Rio de 
Janeiro (RJ) e, ainda, pelos países que ele 
visitou. “Essa vivência vai se refletindo 

tanto na obra como na formação do 
homem. Zé Lins vai amadurecendo e 
construindo um olhar sobre ele próprio 
e sobre a vida a partir desse caminhar. 
A obra busca mostrar a importância 
que a vivência e a realidade social da 
qual ele participa têm em sua trajetó-
ria, sem se ater estritamente em como 
essas cidades estão retratadas em suas 
obras”, contextualiza o diretor de Mídia 
Impressa da Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC), William Costa. Ele 
estará presente no lançamento ao lado 
do professor Neroaldo Pontes, ex-reitor 
da UFPB, autor de Em memória de José 
Lins do Rego; do professor de Sociologia 
da UFPB, Cauby Dantas, que escreveu 
Gilberto Freyre e José Lins do Rego: diálogos 
do senhor da casa grande com o menino de 
engenho; do presidente da Fundação Es-
paço Cultural, Pedro Santos; da diretora 
presidente da EPC, Naná Garcez; e do 
gerente operacional da Editora A União, 
Alexandre Macedo.

Durante seu itinerário que seguiu 
pelos 56 anos de vida, as cidades deram 
a Zé Lins muito além da paisagem, do 
ritmo de vida e os seus personagens 
urbanos. Elas ofereceram uma opor-
tunidade de intercâmbio com vários 
autores fundamentais na historiografia 
nacional. Quando morou por quase 
10 anos em Maceió, de onde publicou, 
além de Menino de Engenho, Doidinho 
(1933) e Bangüê (1934), José Lins passa 
a conviver com a cearense Rachel de 
Queiroz, Aurélio Buarque de Holanda, 
Graciliano Ramos, Jorge de Lima, entre 
outros. “Certamente, o convívio com a 
chamada ‘Roda de Maceió’ influenciou 
Zé Lins a se lançar como escritor. Ele já 
tinha, evidentemente, o talento e isso 
pode ter sido o impulso que faltava em 
sua carreira”, acredita William Costa.

A crítica especializada nem sempre 
conseguia compreender plenamente as 
dualidades presentes em José Lins do 
Rego, um homem alegre, exuberante e 
apaixonado pela vida, com alguns de 
seus personagens tristes e desgraçados 

por seus destinos. Essas aparentes con-
tradições são ainda possíveis reflexos 
da diversidade humana e de situações 
sociais que Zé Lins vai se deparar no 
seu percurso de vida, segundo William 
Costa. “Esse livro procura chamar a aten-
ção para aspectos biográficos de Zé Lins, 
importância e reflexos dessa geografia 
sentimental na obra dele. Além disso, o 
livro também é o incentivo a novas ge-
rações a conhecerem melhor esse autor 
tão importante para o Brasil”.

A coletânea de textos foi organizada 
pela diretora presidente da EPC que, 
além de assinar a apresentação do livro, 
viabilizou a obra em uma parceria com 
outras empresas que formam a Asso-
ciação Brasileira das Imprensas Oficiais 
(Abio) de Pernambuco e Alagoas. “Isso 
se configurou como uma boa alternativa, 
vista com satisfação e de possibilidades 
novas. Diante disso, já temos conver-
sado para uma segunda experiência”, 
adiantou Naná Garcez, que apresentou 
o projeto no mês passado, durante a 69ª 
Reunião da Associação Brasileira das 
Imprensas Oficiais (Abio), em Belém 
(PA), levando os instrumentos legais 
que basearam o processo criativo de As 
Cidades de Zé Lins. “Essa é a primeira 
vez que se faz essa experiência e isso foi 
possibilitado pela própria relevância de 
Zé Lins. Ele ainda é um grande nome da 
literatura brasileira, com muitas pessoas 
que continuam lendo Zé Lins nos tem-
pos atuais”, destaca a gestora.

Ao publicar uma obra sobre o escri-
tor, a Editora A União o recoloca em sua 
antiga casa, para a qual ele contribuiu 
com artigos e análises literárias para o 
Jornal A União, no período de 1940 a 
1957. E a parceria iniciada com o escritor 
paraibano deve se expandir e incluir não 
apenas a produção de livros, mas tam-
bém a participação em eventos culturais. 
“Existe uma possibilidade de este livro 
ser lançado também em Alagoas. Essa 
integração é uma boa alternativa para 
a gente que forma a imprensa oficial”, 
finaliza Naná Garcez.

Geografia 
sentimental
Estudos dos diversos lugares onde se passam as obras 
do consagrado autor paraibano, livro ‘As Cidades de 
Zé Lins’ é lançado hoje, em João Pessoa

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com
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GI com Tônica Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com

Janelas da História Fundação Casa de José Américo

Quando recebi meu exemplar do 
suplemento literário do mês de abril (“o 
mais cruel dos meses”, segundo o poema 

de T. S. Eliot) do Correio das Artes, do Jornal A 
União, eu soube logo qual seria o tema da minha 
próxima crônica: Marinês (1935-2007)!

Joel Cavalcanti é o autor do brilhante artigo 
sobre a “cangaceira” nordestina, a afilhada de 
Luiz Gonzaga, cuja música vibrante eu conheci, 
cantei e dancei em Campina Grande. ‘Peba na 
Pimenta’ foi um dos temas mais importantes da 
minha adolescência: “Seu Malaquias preparou 
/ cinco pebas na pimenta / Só do povo de 
Campina / Seu Malaquias convidou mais de 
quarenta / Entre todos convidados, pra comer 
peba veio também Maria Benta”. No seu artigo, 
Joel tece em detalhes sobre a vida artística e 
pessoal de Marinês, sua discografia, parcerias 
e tudo o mais pertinente que se tem a dizer 
sobre Marinês. Pelo visto, Joel está preparando 
uma obra ensaística de fôlego sobre Marinês. 
Só nos cabe aguardá-la com ansiedade. Na 
época em que ‘Peba na Pimenta’ foi lançada 
(1957) eu, uma menina de pouco mais de 10 
anos, morava em Campina Grande e logo fui 
conquistada pela vivacidade da música e vivia 
cantado ela pela casa ‘Ai, ai, ai Seu Malaquias’, 
o que irritava muito a minha mãe, que, diferente 
de mim, atinava para o conteúdo malicioso da 
música, o que eu, muito menina ainda, não me 
dava conta. Mas, ainda adolescente, dancei 
muito ao som de Marinês.

Uma segunda incursão de Marinês na 
minha vida, já neste século 21, foi quando 
o monumento Farra na Bodega que celebra 
os grandes nomes do forró nordestino, Luiz 
Gonzaga e Jackson do Pandeiro, foi instalado 
às margens do Açude Velho, em Campina 
Grande. Além dessas figuras, sentadas em 
banquinhos, havia um terceiro banco vazio, 
o que sugeria que o escultor havia pensado 
em incluir uma terceira personagem, mas 
tinha desistido da ideia pelo meio do trabalho. 
Eu gostava muito de caminhar pela área e 
quando vi aquele monumento pela primeira 
vez, ocorreu-me de imediato que naquela 
mesa estava faltando Marinês, a grande figura 
feminina do forró paraibano, precursora de 
Elba Ramalho e Lucy Alves. Ainda tentei influir 
na composição, falando com uma pessoa 
influente sobre a possibilidade de alguém 
sugerir que o escultor, Joás Pereira Passos, 
incluísse a figura de Marinês no grupo, mas 
a pessoa que procurei me dissuadiu de fazer 
a sugestão, pois tratava-se de uma obra 
acabada e fora assim, com apenas duas 
personagens, que o artista a concebera. E 
assim se perpetuava, mais uma vez, o caráter 
machista, sexista que o forró tem. Segundo Joel 
Cavalcanti, a própria Marinês também tinha 
essa percepção e ela própria tirou uma foto 
sentando no banquinho desocupado, fazendo 
pose de estátua, segundo testemunho do seu 
filho Marcos Farias, e ela complementava seu 
testemunho dizendo que ela própria deveria 
estar ali.

Quem sabe, um dia?

Vitória 
  Lima

‘Naquela mesa 
está faltando ela’

Professora e poetisa
vitorialr@gmail.com

Quando a gente escuta – ou fala – 
“não misture sua vida pessoal com o 
trabalho e vice-versa!”, o conselho ge-
ralmente entra por um ouvido e sai 
pelo outro. Porque é difícil a gente 
desassociar nossas emoções. Se algo 
está errado em casa, o trabalho fica 
pesado, exaustivo, árduo. Se o traba-
lho está estressante, carregamos par-
te dessa estafa para casa, descontan-
do às vezes em hábitos não saudáveis 
ou em pessoas que não tem nada a 
ver com a situação. Mas se um dia al-
guém chegasse para você com a pro-
messa de te “separar” em duas pes-
soas, numa realidade onde o seu “eu” 
do cotidiano jamais se lembraria do 
que acontece no trabalho? Ah, tem 
uma pegadinha: sua outra persona-
lidade dissociada não teria nenhu-
ma lembrança de sua vida pessoal e 
viveria sua vida inteira, literalmen-
te, dentro de um cubículo, sem con-
tato com a vida exterior, como as pes-
soas da Alegoria da Caverna, de Platão.  
Você encararia? 

Essa é a proposta da nova série da 
Apple TV+, Ruptura. A produção de 
ficção científica distópica, dirigida 
por Ben Stiller (sim!) e Aofie McArd-
le foi criada pelo roteirista estreante 
Dan Erickson. A série, cuja primeira 
temporada já chegou ao fim após nove 
episódios hipnotizantes, foi idealiza-
da em 2016, quando o site Bloodlist pu-
blicou o script do piloto. O portal, bas-
tante conceituado na indústria, reúne 
roteiros de filmes e séries de terror e 
ficção científica. Criado pela agen-
te literária e produtora Kailey Mar-
sh, filmes como A Chegada (2016), Cis-
ne Negro (2009) e Enterrado Vivo (2010) 
tiveram seus roteiros publicados ini-
cialmente no site, e, a partir dele, fo-
ram vendidos e executados. Em 2019, 
foi anunciado que Ben Stiller havia 
selecionado a produção e seria não 
apenas o diretor, como também o 
produtor executivo. Se a lembrança 
automática que aparece com o nome 
Ben Stiller é Zoolander e Entrando numa 
Fria, não te julgo, mas recomendo for-
temente assistir o incrível A Vida Se-

creta de Walter Mitty (2013), dirigido e 
protagonizado por Stiller.

Agora, para falar do enredo em si, 
vou me ater aos acontecimentos ape-
nas do primeiro episódio para não 
estragar a experiência de quem não 
assistiu. As Indústrias Lumen atuam 
há décadas no mercado estaduniden-
se apesar de não existir um consenso 
ou transparência no tipo de negócio 
que a empresa realiza. Mesmo assim, 
dominada por uma família de bilio-
nários, o conglomerado Lumen ofe-
rece uma tecnologia inovadora, que 
através de um implante no cérebro 
do paciente, é capaz de fragmentar 
sua mente e a desligar por completo 
quando o receptor entra no ambien-
te de trabalho da empresa. 

O andar da “ruptura”, nome do 
programa, é aparentemente vazio, 
com poucos funcionários que fazem 
atividades maçantes no piloto auto-
mático, sem saberem o que ou para 
quem trabalham. Eles também não 
têm ideia do quem são seus “exter-
nos”, ou seja, seus “eus” que optaram 

pelo procedimento, e 
os “externos” não têm 
ideia do que acontece 
durante as oito horas 
que seus “internos” es-
tão no trabalho. A sé-
rie reflete sobre o mun-
do corporativo e suas 
tentativas de mascarar 
abusos através de festi-
nhas sem sentido e re-
compensas torpes.

Ruptura é uma pro-
dução por vezes mi-
n imal ista em seus 
cenários, porém gran-
diosa em sua escala-
ção. Adam Scott, Britt 
Lower, John Turtur-
ro, Christopher Wal-
ken, Patricia Arquet-
te, só para citar alguns 
nomes. Todos acertam 
em cheio quando a sé-
rie pede por momen-
tos dramáticos, sarcás-

ticos, surreais ou tensos. O criador da 
série bebe da fonte de filmes como 
Quero Ser John Malkovich (1999), Brazil 
(1985) e O Show de Truman (1998), en-
tão dá para ter uma ideia do tom ado-
tado na produção.

Esta é uma série onde todos os mi-
nutos são aproveitados com maestria. 
Cada episódio conta a história em do-
ses ideais, suficientes para despertar 
a curiosidade para os capítulos subse-
quentes e na medida para não encher 
de informação a cabeça do espectador. 
É maravilhoso acompanhar as vidas 
paralelas dentro e fora do escritório, é 
angustiante tentar se colocar no gran-
de dilema ético proposto.

Ruptura é uma dessas séries impe-
cáveis que precisam ser assistidas por 
todos os fãs e apreciadores do gênero 
sci-fi. Após deixar um gancho absur-
do no último episódio, a ótima notícia 
é que uma segunda temporada já está 
mais do que confirmada. Se eu ape-
nas pudesse hibernar por alguns me-
ses até a estreia da próxima tempora-
da… Melhor não.

‘Ruptura’ é o que há de melhor na TV em 2022

n 

Ficção 
científica 
distópica tem 
a proposta 
de “separar” 
as pessoas 
em duas para 
encarar o 
trabalho e 
o cotidiano 
isoladamente

Foto: Apple+/Divulgação

1922-2022: o que comemorar?

O ano de 2022 traz a opor-
tunidade de inúmeras come-
morações, não no sentido de 
realizar solenidades ou festivi-
dades, mas para evocar situa-
ções e processos fundamentais 
para a compreensão da histó-
ria presente.

Há exatos 100 anos, o Bra-
sil tinha como presidente o 
paraibano Epitácio Pessoa, 
que governou de 28 de julho 
de 1919 a 15 de novembro de 
1922, sendo pouco mais de 
três anos de mandato.

Encontrando-se na Euro-
pa, como representante do 
Brasil na Conferência de Paz 
em Versalhes, Epitácio Pessoa 
não fez campanha nem teve 
tempo de elaborar um pla-
no de governo. Na sua pos-
se, aproveitou um discurso 
que havia proferido em ou-
tubro de 1917 – de saudação 
ao presidente eleito Rodri-
gues Alves – apresentando 
medidas mais urgentes para 
a solução de problemas na-
cionais, que agora iria tentar 
pôr em prática.

Apesar da clareza das in-
tenções, não foi fácil gover-
nar o país. Enfrentou conflitos 
com o avanço da organização 
dos trabalhadores e expansão 
do movimento operário, com 
ideias comunistas e anarquis-
tas; buscou conciliar deman-
das econômicas e políticas 
que atendiam interesses das 
oligarquias cafeeiras, contra-
postos aos das oligarquias dos 
estados do Norte; deparou-se 
com a insubordinação de seg-
mentos do baixo oficialato do 
exército, com críticas ao mo-
delo de república oligárquica, 

que levou a decretação de esta-
do de sítio, e tudo isso em meio 
a uma conjuntura pós-primei-
ra guerra mundial.

A década de 1920 e, em es-
pecial, o ano de 1922 foram 
emblemáticos no curso da 
história do Brasil, com mo-
vimentos que buscavam al-
terar os padrões da Primei-
ra ou Velha República. Ao se 
deparar com os centenários, 
percebe-se a amplitude dos 
questionamentos em várias 
frentes, iniciados com a Se-
mana de Arte Moderna em 
São Paulo, em 28 de feverei-
ro, com impactos na vida cul-
tural do país; em 25 de março 
foi fundado o Partido Comu-
nista do Brasil (PCB) na cida-
de de Niterói (RJ), tendo por 
base o movimento operário 
e mesmo colocado na clan-
destinidade, não parou de 
atuar; em 5 de julho eclodiu 
a Revolta dos 18 do Forte de 
Copacabana, marco do movi-
mento tenentista que contes-
tava a ação política e social 
das oligarquias e do corone-
lismo; em 7 de setembro co-
memorou-se o centenário da 
Independência, com Exposi-
ção Internacional, realizada 
no Rio de Janeiro, e ocorreu 
a primeira transmissão ra-
diofônica no Brasil.

Com relação à Paraíba, vale 
ressaltar o impacto do aporte 
financeiro do governo Epitá-
cio Pessoa, por conta da seca de 
1919, com investimentos não só 
para questões hidráulicas, mas 
para a infraestrutura em estra-
das, ferrovias e portos, e a con-
tra face da moeda com a cha-
mada “indústria da seca”.

A efervescência cultural 
com a produção literária de 

jovens publicada em jornais e 
revistas, a exemplo do Jornal 
A União e da revista Era Nova 
(1921-1923), que, inclusive, 
editou um número especial 
comemorativo ao centenário 
da Independência. Dentre os 
jovens literatos, destacava-
se José Américo de Almeida, 
que já escrevia e publicava 
crônicas, e, em junho de 1922, 
produzira obra de maior fole-
go intitulada Reflexões de uma 
cabra, vindo à lume na revista 
A Novela, como inovação no 
tema e na escrita, ao tratar de 
costumes regionais e da polí-
tica republicana. No ano se-
guinte, José Américo publica-
ria A Paraíba e seus problemas, 
resultado de pesquisa sobre a 
política de obras contra as se-
cas, implementada por Epitá-
cio Pessoa, e seus impactos na 
população paraibana.

Outro marco de 1922, na 
capital paraibana, foi a inau-
guração da praça em home-
nagem ao centenário da In-
dependência, projetada pelo 
arquiteto Hermenegildo di 
Lascio, com elementos no for-
mato e no obelisco central, 
que procuravam destacar os 
ideais republicanos. 

Os acontecimentos e pro-
cessos em curso em 1922, 100 
anos depois, instigam deba-
tes e revisitação às questões 
da época, que, ainda, são per-
tinentes, a exemplo da persis-
tência dos resquícios oligár-
quicos na política do país; os 
avanços e percalços de orga-
nizações políticas de esquer-
da; os desafios da arte na sua 
multiplicidade de expressões 
e questionamentos que extra-
polam a área cultural; e o de-
bate sempre atual da “inde-

pendência” do Brasil, no seu 
bicentenário. 

Diante desses temas, a 
Fundação Casa de José Amé-
rico se coloca como mobiliza-
dora e articuladora, ao buscar 
a promoção de debates perti-
nentes e necessários na atual 
conjuntura brasileira. Assim, 
o o 3º Ciclo de Diálogos Pre-
sentes: 22 é 100 (1922-2022), a 
partir de abril, com encontros 
mensais online, no canal You-
Tube FCJA Oficial, no forma-
to de mesas redondas para a 
exposição de estudiosos e di-
álogo com os internautas. 

Lúcia de Fátima Guerra

“No ano seguinte, 
José Américo 
publicaria 'A 
Paraíba e seus 
problemas', 
resultado de 
pesquisa sobre a 
política de obras 
contra as secas, 
implementada 
por Epitácio 
Pessoa, e seus 
impactos na 
população 
paraibana

Foto: Roan Nascimento

Marinês é a capa do mês de abril do ‘Correio das Artes’



Dona Aparecidinha morava nos arredores num 
daqueles vilarejos com pose de cidade, um 
povoamento com menos de cinco mil almas. 

Vocês sabem como são essas vilas que ganharam 
autonomia e já botam a maior banca por terem CEP, 
agência da Caixa, pracinha com coreto que serve 
de palanque em ano de eleição, Posto de Saúde, 
três ruas paralelas (uma que vai, outra que vem e a 
principal que faz as duas coisas) e como não podia 
faltar uma Delegacia de Polícia. Ia me esquecendo: 
uma Escola de Ensino Fundamental Fulano de Tal. 
E para por aí vai. Foi nessa localidade que se deu 
o causo. Mas para isso vamos falar um pouco de 
Dona Aparecidinha.

Miudinha, nem beirava um metro e sessenta, 
mas se destacava um pouco tanto na proa como 
na popa, se é que estão me entendendo. Cabelos 
bem fininhos, encanecidos e sempre presos por um 
eterno coque no cocuruto. Feia? Quase. Sempre 
puxando um sorriso naquela boca desorganizada 
com cada dente tentando tomar a dianteira do 
outro. Destaque-se aquela verruga para ninguém 
botar defeito numa das bochechas. Aquela súcia 
do politicamente correto pode querer me espinafrar, 
dizendo que estou depreciando a figura de Dona 
Aparecidinha, mas só estou sendo sincero. Ela era 
assim mesmo.

Não bastasse Deus ter sido parcimonioso 
com essa senhorinha no quesito estética, ainda 
falhou quando formatou o caráter da pobre. Dona 
Aparecidinha tinha a bossa do furto. Gostava de 
surrupiar o alheio, o que não lhe pertencia. E era 
muito competente nessa prática.

Sumiu o cartão de crédito da bolsa de Dona 
Leontina. Quem estava do lado dela na missa 
das sete? Dona Aparecidinha. A carteira do 
seu Agenor com R$ 200 e todos os documentos 
desapareceu quando ele saía da Caixa. Quem 
esbarrou nele? Ela, quem mais podia ser?. 
A navalha de Seu Alcides ganhou o mundo 
justamente no momento que a danadinha entrou 
na barbearia perguntando pelas horas. 

Todo mundo sabia que era ela, mas provar... 
Até que dona Nalva, brava que só, deu falta pelo 
elefantinho de marfim que estava na mesinha de 
centro de sua sala. Dona Aparecidinha estivera por 
lá para Dona Nalva (era enfermeira aposentada) 
lhe aplicar uma injeção de Voltarem porque estava 
atacada de reumatismo. 

Dona Nalva não se conformou em perder aquele 
bibelô caríssimo de marfim que herdara da bisavó e 
deu parte na delegacia.

Doutor Manelão, o delegado, que sempre ouvira 
reclamações envolvendo nossa agora acusada, 
resolveu acabar com a atividade clandestina de 
Dona Aparecidinha. Perguntou a Dona Nalva se 
ela tinha testemunha, ela disse que sim, então ele 
marcou hora e pediu à vítima que comparecesse 
com duas testemunhas. Mandou prender Dona 
Aparecidinha. Na hora marcada lá estavam Dona 
Aparecidinha (devidamente algemada), Dona 
Nalva e as testemunhas: Seu Agenor e Seu Alcides. 
Começou o inquérito pela acusada.

– Foi a senhora que furtou o elefante de marfim 
de Dona Nalva?

– Não senhor. Eu respeito os mandamentos. Não 
está escrito: “Não furtarás”? “Não cobiçarás coisas 
alheias”, também está lá.

– Senhor Alcides, o senhor viu essa senhora 
furtando o objeto em questão?

– Ver, ver, eu não vi, mas sei que foi essa safada 
aí. É uma ladra! Todo mundo na cidade sabe que 
ela não presta, devia estar presa.

– E o senhor, viu o ato? – perguntou ao Seu 
Alcides.

– Ela roubando o elefantinho eu não vi, mas sei 
que foi ela. Roubou uma navalha minha. Navalha 
alemã, uma Solingen importada, novinha. 

– Dona Nalva, a senhora viu o furto? Viu Dona 
Aparecidinha pegando seu elefante de marfim?

– Ver em também não vi. Mas quando ela 
chegou ele estava lá, quando ela foi embora, o 
elefante não estava mais. Como pode ser? Só pode 
ter sido essa ladra aí.

– Sendo assim, não há provas consistentes para 
que eu mantenha essa senhora detida. É de bom 
alvitre que encerremos essa inquirição.

A reclamante e suas testemunhas retiraram-se 
indignados, enquanto Manelão retirava as algemas 
de Dona Aparecidinha.

– A senhora está livre por falta de provas. Mas 
que foi a senhora, tenho certeza que foi! Só espero 
não vê-la por aqui novamente.

– Quer dizer que não preciso devolver? – era 
dissimulada também – Vou colocar ele em cima da 
geladeira com o rabo virado pra rua. Diz que traz 
dinheiro, sabia?

Manelão não sabia, encerrou o caso, mas por via 
das dúvidas comprou um elefantinho de louça no 
dia seguinte e o colocou sobre sua escrivaninha... 
Com o rabo virado para rua.

Crônica 
  Em destaque

D. Aparecidinha

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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A Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) presta homenagem 
hoje para o repentista paraibano Levi 
Bezerra, através de mais uma edição do 
projeto ‘De Repente na Rede’. Em seu 
formato, em vídeo, a atração é exibida 
semanalmente, sempre às 19h, pelo canal 
oficial da Funesc no YouTube (www.
youtube.com/TVfunesc). A apresentação 
é de Iponax Vila Nova.

Levi Bezerra nasceu no dia 4 de junho 
de 1974, no Sítio Solidão, município de 
Monte Horebe (PB). Filho de Joaquim 
Alves e Júlia Brasil Bezerra, cresceu na 
zona rural e leva em seu registro o nome 
Damiao Levi Brasil Bezerra. Por volta 
dos 9 anos de idade, começou a ouvir 
atentamente todos os programas de 
cantoria aos quais tinha acesso. O hábito 
despertou no garoto a curiosidade pela 
poesia, atiçando ainda mais o gosto pelo 
som da viola.

As cantorias profissionais tiveram 
início em 1998, em Monte Horebe, 

onde reside. A partir daí, Levi passou 
a participar de festivais, além de vários 
programas de rádio, entre eles o Rádio 
Oeste, no qual apresenta o programa A 
hora e a vez do repente, até os dias atuais. 
Como poeta, dois projetos comunitários 
se destacam: o ‘De repente o cordel 
na escola’, aprovado pelo Fundo de 
Incentivo à Cultura (FIC) em 2015, e ‘O 
repente e a viola circulam na escola’, em 
cinco cidades paraibanas.

Projeto da Funesc presta homenagem ao cantador paraibano Levi Bezerra

‘De Repente na Rede’ traz 
poeta de Monte Horebe

Cultura PoPular

Através do QR Code 
acima, acesse o canal 
no YouTube da Funesc

Da Redação
Foto: Funesc/Divulgação

Bezerra cria projetos comunitários

Serviço
• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585] • Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188] • 

Sesc - Campina Grande [3337-1942] • Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro Severino Cabral [3341-6538] • 

Bar dos Artistas [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

EM cartaz
ESTREIA

CIDADE pERDIDA (The Lost City. 
EUA. Dir: Aaron e Adam Nee. Comé-
dia. 14 anos). A brilhante, porém re-
clusa autora Loretta Sage (Sandra 
Bullock) escreve sobre lugares exóti-
cos em seus romances populares de 
aventura, cujas capas são estreladas 
pelo belo modelo Alan (Channing 
Tatum), que tem dedicado sua vida 
a personificar o personagem herói, 
Dash. Durante a turnê de promoção 
de seu novo livro com Alan, Loretta é 
raptada por um bilionário excêntrico 
(Daniel Radcliffe), para que ela o guie 
ao tesouro da cidade perdida descrita 
em seu livro recente. Para provar que é 
possível ser um herói na vida real, não 
somente nas páginas de seus livros, 
Alan parte para resgatá-la. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 3: 13h30 (dub.) - 15h50 
(leg.) - 18h15 (dub.) - 20h50 (leg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
19h40 - 22h; CINE SERCLA TAMBIÁ 
4 (dub.): 16h25 - 18h35 - 20h45; CINE 
SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 16h25 - 
18h35 - 20h45.

CONTINUAÇÃO

ANImAIS FANTáSTICOS: OS SE-
gREDOS DE DUmblEDORE (Fan-
tastic Beasts: The Secrets Of Dumb-
ledore. Reino Unido, EUA. Dir: David 
Yates. Fantasia. 12 anos). O profes-
sor Alvo Dumbledore (Jude Law) 
sabe que o poderoso mago das 
trevas Gellert Grindelwald (Mads 
Mikkelsen) está se movimentando 
para assumir o controle do mun-
do mágico. Incapaz de detê-lo so-
zinho, ele pede ao magizoologista 
Newt Scamander (Eddie Redmay-
ne) para liderar uma intrépida equi-
pe de bruxos e um corajoso padei-
ro trouxa em uma missão perigosa, 
em que eles encontram velhos e no-
vos animais fantásticos e entram em 
conflito com a crescente legião de 
seguidores de Grindelwald. CEN-
TERPLEX MAG 3: 15h (dub.) - 18h30 
(dub.) - 21h30 (leg.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 6 (dub.): 15h30 - 18h30 - 
21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 Ma-
croXE: 15h (dub.) - 18h (leg.) - 21h 
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - 
VIP (leg.): 14h30 - 17h30 - 20h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 
14h - 17h - 20h; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 1 (dub.): 15h45 - 18h45 - 
21h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 
(dub.): 20h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 
6 (dub.): 15h10 - 17h50 - 20h30; CINE 
SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 15h10 - 
17h50 - 20h30.

DETETIvES DO pRéDIO AzUl 3 
(Brasil. Dir: Mauro Lima. Comédia. Li-
vre). Pippo (Pedro Henriques Motta), 
Bento (Anderson Lima) e Sol (Letícia 
Braga) se vêem em apuros quando 
Severino (Ronaldo Reis) encontra um 
objeto em meio aos escombros de um 
avião. O que parecia uma inofensiva 
relíquia era, na verdade, uma das fa-
ces do Medalhão de Uzur, responsá-
vel por controlar e manipular toda a 
magia existente no mundo. Assim que 
coloca o artefato no pescoço, o portei-
ro tão querido por todos começa a se 
transformar em uma figura malígna. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 13h45 (exce-
to sáb.) - 16h15 (exceto sáb.) - 18h45; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3: 14h15 
(exceto seg. e ter.) - 16h45 (exceto seg. 
e ter.) - 19h15 (exceto seg. e ter.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 3: 16h - 18h; CINE 
SERCLA PARTAGE 5: 16h - 18h.

mEDIDA pROvISóRIA (Brasil. Dir: 
Lázaro Ramos. Drama. 14 anos). Em 
um futuro próximo distópico no Brasil, 
um governo autoritário ordena que to-
dos os cidadãos afrodescendentes se 
mudem para a África - criando caos, 
protestos e um movimento de resistên-
cia clandestino que inspira a nação. 
CENTERPLEX MAG 2: 18h20 - 20h45; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 19h50 - 22h; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3: 20h; CINE 
SERCLA PARTAGE 5: 20h.

mORbIUS (EUA. Dir: Daniel Espi-
nosa. Fantasia. 14 anos). Gravemente 
adoecido com um raro distúrbio san-
guíneo e determinado a salvar ou-
tros que sofrem do mesmo destino, o 
Dr. Morbius (Jared Leto) arrisca tudo 
numa aposta desesperada. E embo-

ra a princípio tudo pareça um sucesso 
absoluto, surge uma escuridão que se 
desencadeia dentro dele. O bem su-
perará o mal - ou Morbius sucumbi-
rá aos seus novos e misteriosos dese-
jos? CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 16h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 21h45; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 21h15; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
21h30 (exceto seg. e ter.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 2 (dub.): 14h45 (qui. a 
dom.) - 16h50 - 18h55 - 21h; CINE SER-
CLA PARTAGE 4 (dub.): 14h45 (qui. a 
dom.) - 16h50 - 18h55 - 21h.

SONIC 2 (EUA. Dir: Jeff Fowler. Co-
média. Livre). Após conseguir se es-
tabelecer em Green Hills, Sonic está 
pronto para mais liberdade e quer 
provar que tem o necessário para ser 
um herói de verdade. Seu teste virá 
quando Tom e Maddie concordam 
em deixá-lo em casa enquanto saem 
de férias, o que coincide com o retor-
no do Dr. Robotnik, dessa vez com 
um novo parceiro, Knuckles, à pro-
cura de uma esmeralda com o po-
der de destruir civilizações. Sonic se 
une a um novo companheiro, Tails, e 
juntos eles embarcam em uma jorna-
da para encontrar a esmeralda antes 
que ela caia nas mãos erradas. CEN-
TERPLEX MAG 4 (dub.): 14h30 - 17h20 
- 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 
14h45 - 17h20; CINÉPOLIS MANAÍRA 
4 (dub.): 13h40 - 16h20 - 19h; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 7 (dub.): 14h15 - 16h50 
- 19h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
5 (dub.): 14h45 - 17h45; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 4 (dub.): 14h20 - 16h40; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 15h35 
- 17h55 - 20h15; CINE SERCLA PARTA-
GE 1 (dub.): 15h35 - 17h55 - 20h15.

Foto: Divulgação

Seu Jorge (E) e Alfred Enoch (D) em ‘Medida Provisória’, distopia dirigida por Lázaro Ramos
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No Centro Cultural São Francisco, em João Pessoa, paraibano Rodolfo Athayde apresenta a coletânea ‘Xis’

Obra faz recorte da pandemia em fotos
Lançamento

Idealizado por causa da inquieta-
ção que sentia durante a pandemia da 
Covid-19, Xis é o título do livro – o ter-
ceiro do autor – que o fotógrafo, artis-
ta plástico e médico paraibano Rodolfo 
Athayde lança hoje, a partir das 20h, no 
Centro Cultural São Francisco, localiza-
do na cidade de João Pessoa. Publicada 
pela Editora JB, com recursos próprios, 
a obra possui texto de apresentação as-
sinado pela Maria Helena Mousinho 
Magalhães, tem 164 páginas e reúne 70 
imagens coloridas de personagens das 
áreas social e cultural.

“Esse livro é mais um recorte, com 
o objetivo de registrar a história dessa 
pandemia e seu peso enorme, sendo a 
parte central do projeto a de provocar 
uma reflexão daqueles momentos vi-
vidos, quando se usavam máscaras e 
só se via o olhar, pois tem um compo-
nente existencial”, disse ele, acrescen-
tando que, na ocasião, as fotografias da 
obra também vão estar sendo aprecia-
das por quem estiver presente no even-
to. “O projeto nasceu em meados de 
2020 e foi concluído no ano seguinte e, 
no início, como ainda não tinha nome 
determinado, foi chamado de Xis. Só 
que essa denominação foi se impondo, 
com o passar do tempo, porque aquela 
é a palavra que, normalmente, se pede 
para que a pessoa diga na hora em que 
vai ser fotografada. Por isso, também 

tem um pouco de brincadeira. Só que, 
por causa da máscara, só se via os olhos 
e quem observar cada fotografia do livro 
é que vai fazer a leitura do sentimento 
que cada personagem retratado estava 
expressando, naquele momento do re-
gistro. Certamente, agora, algumas das 
pessoas retratadas vão se ver novamen-
te no livro”.

No total, Rodolfo Athayde estimou 
que fez mais de 14 mil fotos para o pro-
jeto. “De cada pessoa registrei umas 200 
imagens, o que pode ser feito mais rápi-
do, por causa da praticidade do proces-
so digital. Para a realização do projeto, 
eu agendei com as pessoas, combinando 
a hora, e 95% das fotos fiz em suas resi-
dências, em seus próprios ambientes. O 
enquadramento das fotos é variado, al-
gumas foram feitas mais próximas, ou-
tras em close, por exemplo. O critério de 
seleção foi o de contatar pessoas nos am-
bientes social e cultural. Algumas das 
pessoas retratadas se conhecem, outras 
não. É como registrar o clima da tribo 
da nossa cidade”, explicou ele. 

Por causa da situação da pandemia 
naquele momento, em meados de 2020, 
os ensaios fotográficos eram feitos ra-
pidamente. “Por conta da necessidade 
de se manter o distanciamento causado 
pela Covid-19, eu saía de casa tomando 
todas as medidas de prevenção. E, du-
rante as visitas, se percebia momentos 
de afeto no contato com os fotografados. 
E o adeus era sofrido, porque havia a 
vontade de continuar se vendo presen-

cialmente”, relatou o fotógrafo, que ain-
da continua usando máscara.

Athayde observou que o que une o 
novo livro ao da sua primeira obra de 
fotografia, cujo título é Artistas Masca-
rados, lançada em 2003, é o lado huma-
no. “Naquela ocasião, convidei artistas 
plásticos para um ensaio fotográfico 
onde cada um fazia sua própria más-
cara”, disse ele, que, em 2016, publicou 
outra obra do gênero, Parahybas, e pre-
tende continuar incursionando pela 
fotografia, já que não pensa, ao menos 
por enquanto, em retornar à pintura. 
“Migrei com mais facilidade para a fo-
tografia, por causa da portabilidade, 
onde meu maior desafio é trabalhar o 
significado, e não só o documento, bus-
cando, assim, alcançar outros espaços 
e conceitos”, afirmou ele.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Livro de Rodolfo 
Athayde tem o objetivo 
de registrar a história 
da pandemia e o seu 
peso, sendo parte central 
do projeto provocar 
reflexão daqueles 
momentos vividos
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Foto: Divulgação

“Sempre achei a música uma 
arma revolucionária de comu-
nicação, aprendizado e conexão, 
porque é capaz de pregar outras 
coisas, além do capitalismo e o 
consumismo de bens materiais, 
como poder abrir novos cami-
nhos para o compartilhamento de 
ideias, inspirar, refletir o cotidiano 
de alguém e a sua comunidade”, 
disse o músico e produtor Daniel 
Jesi, mais conhecido pela alcunha 
de Big Jesi, que é o convidado da 
edição do projeto ‘Prima Convida’, 
cujo tema é “Educação: Produção 
Musical nas Plataformas Digitais” 
e será realizada hoje.

A transmissão do evento come-
ça às 19h30, pelo canal Prima Pa-
raíba no YouTube, com mediação 
da cantora, compositora e instru-
mentista Mari Santana, e integra a 
programação que celebra, em 2022, 
os 10 anos de atividades do Progra-
ma de Inclusão Através da Música 
e das Artes, vinculado à Secretaria 
de Estado da Educação e da  Ciên-
cia e Tecnologia.

“Eu já acompanhava as lives do 
Prima mediadas por Mari Santa-
na e fiquei muito feliz com o con-
vite, pois participarei pela primeira 
vez do evento, onde pretendo falar 
sobre a minha experiência de pro-
dução musical para plataformas 
digitais e de músico”, confessou o 
multi-instrumentista e beatmaker 
gaúcho Daniel Big Jesi, natural da 
cidade de Rio Grande, mas que está 
radicado desde 1992 na capital pa-
raibana, onde vem atuando ao lado 
de nomes que se destacam na cena 
musical produzida no Estado.

Experiente no trabalho em es-
túdios, onde teve a oportunidade 
de gravar projeto de artistas como 
Chico César, Bixarte, Chico Corrêa 
e Totonho, Big Jesi integra, atual-
mente, a banda Rieg, além do Nú-
cleo Criativo BBS, um grupo onde o 

foco é a produção de conteúdos ten-
do a música como fio condutor e no 
qual teve a ideia de realizar, através 
do seu Instagram, o movimento 
#30Dias30Beats, que em 2022 está 
em sua quarta edição.

“Eu também deverei falar so-
bre o movimento #30Dias30Beats. 
A fagulha da ideia veio comigo, 
pois o meu objetivo era divulgar, 
aproveitando a entressafra do pe-
ríodo que vai do Carnaval ao São 
João, as músicas que eram produ-
zidas pelos paraibanos, mas não 
eram lançadas. Todo dia eu fazia 
uma música com o vídeo e posta-
va no Instagram e convidei amigos. 
Na primeira edição participaram 
cerca de 40 beatmakers; na segunda 
edição, 60 e na terceira 180 partici-
pantes. Eu tive a ideia e os amigos 
a fizeram funcionar e, agora, está 
na quarta edição. Um crescimento 
que me surpreendeu, pois tomou 
dimensão nacional e fora do país”, 
confessou ele.

Por causa da sua iniciativa, Big 
Jesi foi convidado para falar sobre 
o movimento #30Dias30Beats no 
evento denominado Sim São Pau-
lo, realizado há dois anos, na capi-
tal paulista. Desse movimento tam-
bém tem se originado seus álbuns 
solo, assunto que também pretende 

abordar no evento do Prima. O pri-
meiro é Kroutons, lançado em 2021, 
que apresenta uma mistura de in-
fluências eletrônicas, que vão do 
hip hop aos ritmos latinos e brasi-
leiros. No mês passado, ele lançou 
o single ‘Zabumbell’, do novo disco 
a ser lançado até o início do próxi-
mo ano.

“O segundo álbum ainda não 
tem título, mas estou com 30 músi-
cas prontas, das quais deverei sele-
cionar 10 para o álbum. E já tenho 
outras 30 compostas, sendo 20 com 
letras e 10 instrumentais, para o 
meu terceiro álbum solo, ainda sem 
título e no qual vou cantar pela pri-
meira vez. por influência dos ami-
gos”, informou Big Jesi.

A Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope) lançou três edi-
tais para ocupação referentes do 
binômio 2022/2023 dos equipa-
mentos Galeria Casarão 34, Casa 
da Pólvora e Hotel Globo. Os edi-
tais estão disponíveis no Portal da 
Transparência da Prefeitura de 
João Pessoa. As inscrições seguem 
abertas até 8 de junho.

O diretor executivo da Funjope, 
Marcus Alves, apontou que, com os 
editais, a Prefeitura está mantendo 
uma política de continuidade e fo-
mento do estímulo às artes nas suas 
diversas linguagens. Ele lembrou 
que o processo está sempre em dis-
cussão, com o objetivo de promover 
a diversidade cultural na capital. 
“Todos esses editais também me-
recem destaque porque foram con-
versados, construídos conjuntamen-
te com as comunidades de artistas, 
Conselho Municipal de Cultura, de 
maneira que tendemos a valorizar a 
presença de variados artistas e va-
riadas linguagens nesse processo 
de seleção”, acrescentou.

Para a Galeria Casarão 34, foi 
lançado o edital de seleção e pre-
miação de quatro propostas de 
exposições de artes visuais, indi-
viduais ou coletivas, nas mais va-
riadas linguagens (desenho, pin-
tura, escultura, fotografia, gravura, 
objeto, instalação, videoarte, per-
formance, entre outras). Entre as 
exigências, o proponente precisa 
morar em João Pessoa e a propos-

ta deve ser inédita. Uma vaga será 
destinada a artista negro, uma para 
artista LGBTQIAPN+, e duas vagas 
para ampla concorrência.

Para a programação 2022/2023 
da Casa da Pólvora, o concurso 
tem o objetivo de selecionar e pre-
miar 24 propostas culturais. Nas 
exposições de artes visuais, serão 
premiadas quatro propostas de 
mostras, entre elas, escultura, de-
senho, gravura, objeto, fotografia 
e foto-linguagem. Na Mostra de 
Dança Urbana, haverá premiação 
de 10 propostas para coreografias 
coletivas e espetáculos solo nos di-
versos estilos. Já na Mostra de Lite-
ratura, serão premiadas 10 propos-
tas de poesia e leitura encenada. 
Cada proponente poderá inscre-
ver apenas uma proposta. O valor 
da premiação para cada proposta 
de exposição selecionada será de 
R$ 5 mil. Para cada proposta sele-
cionada nas categorias de literatu-
ra e dança, o valor do prêmio será 
de R$3 mil.

Por fim, o edital do Hotel Glo-
bo vai selecionar e premiar qua-
tro propostas de exposições de 
artes visuais, individuais ou coleti-
vas, nas mais variadas linguagens, 
como desenho, pintura, escultura, 
fotografia, gravura, objeto, instala-
ção, videoarte, performance, entre 
outras. A proposta deve ser inédita 
e o valor da premiação para cada 
uma das propostas selecionadas 
será de R$ 6 mil.

InscrIções

Funjope lança editais de 
ocupação de equipamentos

Através do QR Code 
acima, acesse o Portal 
da Transparência da 

PrefeituraHotel Globo (foto) é um dos locais do edital

Foto: Funjope/Divulgação

Através do QR Code 
acima, acesse o Yem 

vendae Ita pratiur 
sinis volunyo

Edição fala da educação e produção 
musical nas plataformas digitais

‘PrIma convIda’

Multi-instrumentista Big Jesi é o convidado do projeto virtual do Prima
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O prefeito Cícero Luce-
na esteve, ontem, no escri-
tório de paisagismo Burle 
Marx, no Rio de Janeiro. O 
encontro foi oportunidade 
para tratativas sobre o pro-
jeto para o novo parque de 
João Pessoa, que vai ocupar 
a área onde estava o antigo 
Aeroclube. O escritório, que 
estará à frente do projeto, foi 
fundado pelo próprio Ro-
berto Burle Marx em 1955.

 “Este é um momen-
to histórico para a cidade. 
Com muito diálogo e dis-
cernimento, conseguimos 
o acordo que nos garante o 
terreno. Agora vamos ter a 
alegria de discutir o projeto 
com este que é um dos prin-
cipais escritórios de paisa-
gismo do país e que traz a 
marca de uma lenda desta 
área que é o Burle Marx. Te-
nho certeza que oferecere-
mos um grande parque à ci-
dade, com um projeto que o 
coloca entre os melhores do 
País”, afirmou Cícero. 

O escritório tem como 
filosofia pensar na harmo-
nia e beleza dos ambientes 
através de formas orgâni-
cas e geométricas: “Nosso 
DNA mantém os conceitos 
de Roberto Burle Marx, que 
acreditava que o design pai-
sagístico era uma forma de 
arte”. Burle Marx propôs 
um estilo que associa uma 
abordagem plástica de for-

te viés artístico com o uso 
da natureza, que era vista 
como matéria-prima para 

sua criação. O prefeito via-
jou acompanhado dos se-
cretários municipais José 

William Montenegro (Pla-
nejamento) e Welison Silvei-
ra (Meio Ambiente).

O Dia Nacional de Pre-
venção e Combate à Hi-
pertensão Arterial come-
morado ontem, mereceu 
destaque na sessão da As-
sembleia Legislativa da Pa-
raíba. Os parlamentares 
usaram a Tribuna da Casa 
Epitácio Pessoa para cha-
mar a atenção da população 
paraibana sobre os perigos 
existentes que são causados 
pela patologia.

A deputada e médica 
cardiologista, Jane Panta 
(Progressistas) ressaltou a 
importância da descober-
ta precoce da doença para 
o tratamento adequado. A 
parlamentar conclamou a 
população para fazer con-
sultas e exames preventivos, 

“Hoje, dia 26 de abril, é 
o Dia Nacional de Comba-
te à Hipertensão Arterial. 
Se você tem sua pressão, em 
várias medidas, em 14 x 9, 

Em sessão virtual, o Ple-
no do Tribunal de Justiça da 
Paraíba deferiu medida li-
minar para suspender a Lei 
nº 541/2018, do município de 
São Sebastião de Lagoa de 
Roça, que proíbe a cobran-
ça da taxa de religação dos 
serviços de água e energia 
elétrica. A decisão foi profe-

rida nos autos da Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade 
nº 0814922-87.2021.815.0000, 
proposta pelo Governo do 
Estado. A relatoria do pro-
cesso é do desembargador 
Leandro dos Santos.

Na ação, o Governo argu-
menta que a Lei nº 541/2018 
está em descompasso com 

a Constituição Estadual, eis 
que o Município de São Se-
bastião de Lagoa de Roça 
não possui competência 
para legislar sobre tal ma-
téria, sendo inconstitucio-
nal instituir a proibição de 
cobrança de religação por 
parte das empresas de dis-
tribuição de luz, água e sa-

neamento no âmbito lo-
cal. Disse que a lei atacada, 
igualmente, viola o artigo 37, 
XXI, da Constituição Fede-
ral, que exige a manutenção 
do equilíbrio econômico-fi-
nanceiro do contrato firma-
do entre o estado da Paraíba 
e as concessionárias de água 
e energia elétrica.

De acordo com o voto do 
relator, os municípios, ao 
editarem suas normas, de-
vem observar o que precei-
tuam as Constituições Fede-
ral e Estadual e, também, as 
normas gerais estabelecidas 
pela União, sob pena de vio-
larem normas de competên-
cia estabelecidas na Carta 

Federal. “Com efeito, é evi-
dente a inconstitucionali-
dade material da lei ataca-
da, pois ensejou a alteração 
do equilíbrio econômico-fi-
nanceiro do contrato firma-
do entre o estado da Paraí-
ba e as concessionárias, sem 
que houvesse a previsão de 
outras fontes de custeio”.

saúde

Assembleia faz alerta à população em 
dia dedicado à prevenção da hipertensão

No escritório Burle Marx, prefeito Cícero Lucena discute como será equipamento a ser entregue aos pessoenses

Novo parque na área do Aeroclube
Meio aMbiente

A Secretaria de Meio 
Ambiente de João Pessoa 
(Semam) vai presidir o Fó-
rum Paraibano de Arbori-
zação, que acontece a par-
tir de hoje no Auditório 
Ariano Suassuna, no Tri-
bunal de Contas do Esta-
do, em Jaguaribe. O even-
to, que será realizado até 
sexta-feira, é uma promo-
ção da Sociedade Brasi-
leira de Arborização Ur-
bana (SBAU) e conta com 
o apoio da Prefeitura de 
João Pessoa. O público em 
geral pode participar das 
discussões, bastando ape-
nas fazer inscrição no site 
fpa.sbau.org.br.

 O fórum será presidi-
do pelo engenheiro agrô-
nomo Anderson Fontes, 
diretor de Controle Am-
biental da Semam, que 
também é diretor da Re-
gional Nordeste da SBAU. 
Anderson destacou que o 
evento é de fundamental 
importância para a imple-
mentação da política am-
biental de João Pessoa. “A 
Semam está dando todo 
apoio à promoção do Fó-
rum Paraibano de Arbori-
zação e não poderia ser di-
ferente, já que somos uma 

capital com tradição na 
preservação e recupera-
ção de nossas áreas ver-
des”, afirmou.

 Serão realizados, du-
rante o encontro, wor-
kshops sobre manejo de 
árvores urbanas, com de-
monstrações práticas; mi-
nicursos sobre planeja-
mento e plantio de árvores 
em ambiente urbano, ava-
liação de riscos e poda; 
palestras sobre gestão de 
áreas verdes; planejamen-
to e implantação da gestão 
ambiental, aspectos legais 
e política de arborização; 
manejo arbóreo com inter-
ferência elétrica; produção 
de mudas e compensação 
ambiental.

 Amanhã, às 9h20, o se-
cretário de Meio Ambien-
te de João Pessoa, Welison 
Silveira, vai ministrar a 
palestra ‘Gestão do Verde 
Urbano da Cidade de João 
Pessoa’. “Para nós é uma 
excelente oportunidade 
falarmos sobre a gestão 
ambiental da cidade de 
João Pessoa, sobre a políti-
ca que estamos desenvol-
vendo, sempre com foco 
no desenvolvimento sus-
tentável”, ressaltou. 

A edição do Diário da 
Justiça Eletrônico (DJE) de 
ontem publicou o Edital de 
Vacância nº 06/2022, para 
promoção ao cargo de de-
sembargador do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, pelo 
critério de antiguidade, em 
razão da aposentadoria do 
desembargador Arnóbio 
Alves Teodósio. Os juízes 
interessados em concorrer 
à vaga têm o prazo de cinco 
dias para realizar a inscri-
ção, a contar da data de pu-
blicação do edital. O reque-
rimento deve ser enviado à 
presidência do Poder Judi-
ciário estadual, por meio de 
malote digital.

O edital considera o dis-
posto no artigo 92 da Lei 
Complementar nº 96/2010, 
da Lei de Organização e 
Divisão Judiciária, como 
também observa que o últi-
mo edital de acesso ao car-
go de desembargador foi 
publicado pelo critério de 
merecimento.

O desembargador Ar-

nóbio Alves Teodósio dedi-
cou décadas à magistratura 
paraibana e se aposentou 
voluntariamente, por tem-
po de contribuição ao Po-
der Judiciário estadual. O 
ato de aposentadoria cons-
ta na Portaria nº 382/202, 
publicada no DJE do dia 5 
deste mês. O magistrado 
foi vice-presidente do TJPB, 
corregedor-geral Justiça, 
membro do Tribunal Ple-
no e da Câmara Criminal 
e juiz titular nas comarcas 
de Alagoinha, Areia, Cam-
pina Grande e João Pessoa.

Cícero em reunião com integrantes do escritório Burle Marx, que estará à frente do projeto em JP

Foto: PMJP

Fórum sobre arborização 
começa hoje na capital

TJPB publica edital para 
escolher desembargador

‘acenda a luzinha vermelha’. 
Uma hipertensão arterial 
não tratada, não diagnosti-
cada, pode paralisar os rins, 
pode levar ao AVC (Aciden-
te Vascular Cerebral), pode 
gerar vários outros proble-
mas de saúde incapacitan-
tes. Mais do que uma doen-
ça, a hipertensão arterial é 
um problema de saúde pú-
blica e precisa ser preveni-

do e controlado”, explicou a 
deputada.

Números da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia 
mostram que a hipertensão 
arterial mata anualmente 
mais de 10 milhões de pes-
soas ao redor do Planeta. No 
Brasil, eles apontam, apro-
ximadamente, que 30% dos 
brasileiros são hipertensos. 
Já na Paraíba, de acordo com 

a Secretaria de Saúde do Es-
tado, cerca de 700 mil pes-
soas sofrem de pressão alta.

A identificação e o trata-
mento precoces reduzem a 
mortalidade por causas car-
diovasculares. A hiperten-
são arterial pode estar re-
lacionada a 80% dos casos 
de AVC e 60% dos casos de 
infarto. Hipertensos, assim 
como outros cardiopatas e 
portadores de doenças crô-
nicas, têm possibilidade de 
maiores complicações pela 
Covid-19.

De acordo com a SBC, 
para prevenir o sistema cir-
culatório dos malefícios da 
doença é preciso ter uma 
vida saudável; boa alimen-
tação, restringir o sal, man-
ter bom peso, evitar vida 
ociosa, realizar atividade 
física, controlar o stress, ex-
cesso de trabalho e ansie-
dade.

Deputada Jane Panta ressaltou a importância da prevenção

Foto: ALPB

Suspensa lei que proíbe a cobrança da taxa de religação
água e energia

Prazo
Interessados em 
concorrer à vaga 

têm o prazo de 
cinco dias para 

realizar a inscrição
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Os servidores efetivos da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa terão seus vencimen-
tos reajustados em 10%. On-
tem, os vereadores apro-
varam projeto, oriundo da 
Mesa Diretora do Legislati-
vo, que prevê o aumento re-
troativo a março deste ano.

O PLO 990/2022, de au-
toria da Mesa Diretora da 
Casa, dispõe sobre a revi-
são geral anual dos venci-
mentos dos servidores efeti-
vos do Poder Legislativo que 
o integram, bem como dos 
proventos e pensões corres-
pondentes, passando os ven-
cimentos dos referidos ser-
vidores, ativos e inativos, a 
serem reajustados com base 
no termo de acordo firmado 
entre a CMJP e a Associação 
dos Servidores Públicos Mu-
nicipais do Poder Legislativo 
Municipal, no percentual de 
10% a ser concedido em duas 
parcelas, sendo a primeira 
de 9%, com efeito retroativo 
a 1º de março de 2022, e a se-
gunda, de 1%, a partir de 1º 
de dezembro de 2022, tendo 
como base de cálculo o mês 
de março, de forma cumula-
tiva, mas não retroativa.

O presidente da Casa, ve-
reador Dinho (Avante) des-
tacou que houve uma exten-
sa negociação que resultou 
nesse reajuste. “Estamos con-
cedendo um reajuste de 9% 
aos servidores efetivos desta 
Casa, com 1% em dezembro, 
atingindo os 10% solicitados 
pelos servidores. O 1% será 
proporcional ao mês de de-
zembro e os 9% será de ime-
diato com o retroativo ao mês 
passado, já vindo no mês de 
abril. Foi muito diálogo com 
os servidores e com o pre-
sidente da Associação, mas 
chegamos a um denomina-
dor comum. A Casa tem que 
reconhecer que esses servi-
dores trabalham muito por 
essa instituição. Essa Casa 
trabalha toda semana, dia 
a dia e sem esses servidores 
nos auxiliando, seriam mui-
to difíceis a manutenção e 
os despachos diários desta 
Casa. É uma conquista im-
portante e um impacto muito 
grande na folha, só possível 

devido a aumento de nossa 
receita”, explicou. 

Também aprovado foi o 
PLO 983/2022, do Executivo 
Municipal, que autoriza o Po-
der Executivo a promover a 
concessão do direito real de 
uso de espaços físicos e in-
fraestrutura urbana em fa-
vor da instalação de redes 
de telecomunicações, com o 
objetivo de legitimar, sob a 
perspectiva jurídica, que o 
município de João Pessoa au-
torize, por meio de concessão 
pública de direito real de uso, 
a utilização de espaços físicos 
e infraestrutura urbana para 
passagem de cabos de fibra 
ótica e instalação de outros 
equipamentos, para que seja 
tecnicamente viável a explo-
ração da tecnologia do 5G.

Por sua vez, o PLO 
967/2022, de Junio Leandro 
(PDT), altera o Artigo 2° da 
lei ordinária 14.476/2022, 
que regulamenta o repasse 
aos Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) e aos Agen-
tes de Combate às Endemias 
(ACE) do Incentivo Financei-
ro Adicional, aumentando de 
30 para 90 dias o prazo para 
os afastamentos e licenças 
que impeçam o recebimen-
to do repasse por parte dos 
agentes. Os vereadores ainda 
aprovaram o PDL 49/2022, 
de autoria da vereadora Eli-
za Virgínia (PP), com a ou-
torga do Título de Cidadão 
Pessoense ao pastor Raul An-
tônio Marques de Oliveira.

Projeto de autoria da Mesa Diretora dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos funcionários

CMJP aprova aumento para servidor 
salários

A defesa da liberdade 
de expressão dos parla-
mentares foi o principal 
tema do pronunciamento 
do vereador Carlão (PL) 
na tribuna da Câmara 
Municipal de João Pessoa 
(CMJP) durante a sessão 
ordinária desta terça-feira 
(26). O parlamentar tam-
bém defendeu o perdão da 
pena do deputado federal 
Daniel Silveira feita pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 

Aliado do presidente 
Jair Bolsonaro, o deputado 
federal Daniel Silveira foi 
condenado pelo STF a oito 
anos e nove meses em re-
gime fechado por estímu-
lo a atos antidemocráticos 
e ataques a instituições. 
Ele foi acusado pela Procu-
radoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) de coação, incita-
ção à animosidade entre as 
Forças Armadas e o Supre-
mo e tentativa de impedir 
o livre exercício dos pode-
res da União. Um dia de-
pois, Bolsonaro anunciou 
o perdão da pena para o 
aliado, e o decreto foi pu-

blicado no ‘Diário Oficial 
da União’.

“Eu fiz um pronuncia-
mento na semana passa-
da que previa o que estava 
acontecendo: um deputa-
do federal perseguido, cas-
sado por ter falado demais. 
Falo em nome de um direi-
to soberano que só é dado 
a quem recebe um manda-
to parlamentar. Falar, dis-
cutir, expor ideias, ainda 
que sejam grosseiras, inú-
teis ou até imorais e injus-
tas. Cabe a nós aqui ou à 
pessoa injustiçada deman-
dar judicialmente. Não 
pode fazer justiça com a 
própria mão. Estou falan-
do em um direito que todo 
parlamentar tem, que é de 
falar”, defendeu.

Para o vereador, Daniel 
Silveira (PTB-RJ) fez críti-
cas duras às instituições 
democráticas, mas está 
protegido pela prerroga-
tiva da imunidade parla-
mentar e apenas exerceu 
a sua liberdade de expres-
são.  “Nunca vi uma inter-
venção tão direta de um 

poder, como o Supremo 
Tribunal Federal (STF) so-
bre o Executivo. Fica difícil 
governar assim. Fica difí-
cil a harmonia entre os po-
deres. Isso tudo deve exis-
tir para o bem das pessoas. 
Assusta ver o que aconte-
ceu com o deputado Da-
niel Silveira e o que pode 
acontecer com qualquer 
um vereador desta Casa. 
Eu confio e sempre con-
fiei, como advogado que 
sou, nas decisões da Justi-
ça”, arguiu.

Carlão, então, argu-
mentou que a pena im-
posta ao parlamentar foi 
muito dura: “Quase 10 
anos! Traficantes, crimi-
nosos violentos recebem 
penas muito mais bran-
das do que a do deputa-
do. Não vejo equilíbrio ou 
equidade nessas decisões. 
Alguém que fala mal e fala 
errado recebe uma pena 
muito maior que crimino-
sos perigosos. Não enten-
do como um estuprador 
pode ter uma pena me-
nor que um deputado fe-

deral deselegante. Ele foi 
um fanfarrão e foi conde-
nado a nove anos e oito 
meses por ser um fanfar-
rão. Boa parte do que ele 
falou não concordo, mas 
ele falou coisas pertinen-
tes sobre os poderes”, des-
tacou. De acordo com o 
vereador, existe um dese-
quilíbrio dentro da lei, que 
está sendo colocado em ra-
zão de um indulto conce-
dido pelo presidente da 
República. “A Constituição 
diz que é próprio do presi-
dente a concessão desse in-
dulto. Por que tanta crítica 
e tanto horror? Até a Justi-
ça pode gerar injustiças”, 
ressaltou.

Na ocasião, o vereador 
exibiu um vídeo com o ad-
vogado e professor Ives 
Gandra Martins consi-
derando que o benefício 
da graça concedido pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
ao deputado federal Da-
niel Silveira não pode ser 
contestado, e também não 
possui qualquer irregula-
ridade.

O deputado federal 
Leonardo Gadelha (PSC) 
apresentou o Projeto de 
Lei 2523/2021 para garan-
tir que as novas edificações 
possuam sistema de gera-
ção fotovoltaica de ener-
gia elétrica. A energia solar 
gera uma economia de até 
95% no gasto total. A Aneel 
estima que até 2024 mais 
de um milhão de consumi-
dores devem passar a gerar 
a sua própria energia.

 Leonardo destaca que 
além de preservar o meio 
ambiente e gerar econo-
mia, a energia solar é a fon-
te renovável que mais gera 
postos de trabalho, sendo 
responsável por mais de 
um terço dos mais de 11 
milhões de empregos vin-
dos de fontes renováveis 
no mundo, segundo dados 
da Agência Internacional 
de Energia Renovável.

 A propositura apresen-
tada estabelece que as edi-
ficações residenciais e co-

merciais a partir de três 
pavimentos deverão insta-
lar sistema de geração fo-
tovoltaica com capacidade 
para produzir anualmen-
te, no mínimo, a quantida-
de de energia elétrica cor-
respondente a 80% de seu 
consumo estimado.

 O parlamentar lembra 
que no Brasil, mesmo os lo-
cais com menor incidência 

de raios solares ao longo do 
ano, possuem capacidade 
suficiente para geração de 
energia elétrica por meio 
do sol. “Temos uma fonte 
inesgotável e limpa de ge-
ração de energia e precisa-
mos adequar as edificações 
também para que produ-
zam a totalidade ou parte 
do que consomem em ener-
gia”, destacou.

 
Efeito estufa

A justificativa do proje-
to destaca que mundo ca-
minha para a unanimida-
de quanto à compreensão 
da necessidade premen-
te de adoção de medidas 
mais assertivas na luta 
pela mitigação das mudan-
ças climáticas causadas pe-
las emissões de gases de 
efeito estufa. No Brasil, são 
necessárias providências 
em razão da grave crise hí-
drica, que poderá levar a 
sérios problemas de supri-
mento de energia elétrica.

Vereador defende liberdade de expressão

Projeto quer edificações produzindo a própria energia
Na CÂMara federal

Emprego
 A energia solar 

garante uma 
economia de até 95% 

no gasto total de forma 
limpa e renovável, 
gerando mais de 11 

milhões de empregos

Leonardo Gadelha quer ampliar o uso de energia solar com o objetivo de promover a economia

Foto: Agência Estado

“Estamos 
concedendo um 
reajuste de 9% 
aos servidores 
efetivos desta 
Casa, com 1% 
em dezembro, 
atingindo os 10% 
solicitados pelos 
servidores

Vereador Dinho 

Os vereadores de João Pessoa decidiram pela concessão do aumento em duas etapas; a primeira, de 9%, é retroativa a 1o de março

Foto: CMJP
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Políticos usaram as redes 
sociais nessa terça-feira, 26, 
para criticar o ex-ministro 
da Educação, Milton Ribei-
ro, que disparou acidental-
mente uma arma de fogo no 
Aeroporto Internacional de 
Brasília, e ligar o incidente 
à gestão do presidente Jair 
Bolsonaro.

“Milton Ribeiro é ex-mi-
nistro da Educação e pastor. 
Anda armado. Sua arma dis-
parou acidentalmente num 
aeroporto e feriu uma fun-
cionária da companhia aé-
rea. Poderia, inclusive, ter 
matado alguém. Esta situa-
ção absurda, irresponsável 
e perigosa representa muito 
bem este desgoverno”, dis-
se o deputado federal Odair 
Cunha (PT-MG), em publica-
ção no Twitter.

“O incidente com arma de 
fogo envolvendo o ex-minis-
tro da Educação, Milton Ri-
beiro, é uma síntese perfei-
ta de tudo de mais cruel que 
envolve o trágico governo 
Bolsonaro”, escreveu o pré-
candidato à Presidência Ciro 
Gomes (PDT).

Para o pré-candidato do 
PSB ao governo do Rio de Ja-
neiro, Marcelo Freixo (PSB), 
o incidente reflete a políti-

ca armamentista do gover-
no. “O acidente com arma de 
fogo envolvendo o ex-minis-
tro Milton Ribeiro é o retra-
to da irresponsabilidade da 
política armamentista de Jair 
Bolsonaro. Pessoas sem pre-
paro adequado estão se ar-
mando e colocando a vida de 
inocentes em risco”, afirmou.

O ex-ministro da Educa-

ção e pré-candidato ao go-
verno paulista Abraham We-
intraub (Brasil 35) também 
ironizou seu substituto no 
comando da pasta e citou ca-
sos de corrupção no Ministé-
rio da Educação (MEC) reve-
lados pelo Estadão.

“Devia utilizar as novas 
Bíblias compradas pelo es-
quema pastores/MEC”, es-

creveu Weintraub. Na pu-
blicação, Weintraub anexou 
a imagem de um Bíblia com 
uma arma escondida em seu 
interior. Como mostrou o Es-
tadão, exemplares de uma 
edição da Bíblia com foto-
grafias do então ministro da 
Educação e dos pastores Gil-
mar Santos e Arilton Moura 
foram distribuídos em evento 

organizado pelo MEC.
Uma funcionária da Gol 

Linhas Aéreas foi atingida 
por estilhaços e teve ferimen-
tos leves após o disparo aci-
dental de Ribeiro. O ex-titular 
do MEC foi levado à Superin-
tendência da Polícia Fede-
ral do Distrito Federal para 
prestar depoimento sobre o 
ocorrido.

Ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro disparou, acidentalmente, uma arma de fogo no terminal de Brasília

Oposição reage a tiro em aeroporto
indireta ao governo 

Agência Estado

Agência Senado

A política armamentista do governo foi relacionada ao incidente com o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que também é pastor

n 

 Adversários 
políticos 
do governo 
ligaram o 
incidente do 
ex-ministro 
à gestão do 
presidente 
Jair Bolsonaro

Vítima
Uma funcionária da 

Gol Linhas Aéreas foi 
atingida por estilhaços e 

teve ferimentos leves

assassinato de pastor

STJ mantém a preventiva 
da ex-deputada Flordelis

Por unanimidade, a Sexta 
Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) manteve on-
tem a prisão da ex-deputada 
federal Flordelis, acusada de 
participação no assassinato 
do marido, o pastor Anderson 
do Carmo, em junho de 2019. 
Flordelis será julgada pelo júri 
popular no dia 9 de maio.

O tribunal julgou um re-
curso em habeas corpus proto-
colado pela defesa contra a de-
cisão da Justiça de Niterói-RJ, 
que decretou a prisão da ex-
deputada em 13 de agosto do 
ano passado, dois dias após a 
cassação do mandato pela Câ-
mara dos Deputados.

Durante o julgamento, o 
advogado Rodrigo Faucz, re-
presentante de Flordelis, afir-
mou que o caso é midiático e 
que a polícia e o Ministério Pú-
blico realizaram um “lincha-
mento moral” da ex-deputada.

A defesa alegou diversas 
nulidades no processo, como 
a falta de alegações finais e a 
ausência de justificativas para 
as qualificadoras da decisão 
de pronúncia que levou o caso 
ao júri popular e à acusação de 
homicídio triplamente qua-
lificado.

Rodrigo Faucz disse que a 
prisão não tem fundamenta-
ção e defendeu medidas cau-
telares diversas da prisão.

“Não há como se fazer 
Justiça, como se ter um jul-
gamento justo, por conta de 
uma versão exagerada, cria-
da pela acusação, comprada 
pela mídia, sem sequer ter o 

julgamento em primeira ins-
tância”, afirmou.

A ex-parlamentar e mais 
oito acusados respondem ao 
processo pela morte de An-
derson do Carmo, que foi exe-
cutado a tiros após chegar à 
residência na companhia de 
Flordelis.

Júri
Devido ao número de réus, 

duas sessões do júri serão des-
tinadas para o julgamento do 
caso. Em 9 de maio, além de 
Flordelis, também serão julga-
das sua filha biológica Simone 
dos Santos Rodrigues; a neta, 
Rayane dos Santos Oliveira; e 
a filha afetiva Marzy Teixeira 
da Silva.

Na sessão de 12 de abril, se-
rão julgados o filho biológico 
de Flordelis, Adriano dos San-
tos Rodrigues; os filhos afeti-
vos André Luiz de Oliveira e 
Carlos Ubiraci Francisco da 
Silva e o ex-PM Marcos Siquei-
ra Costa e sua esposa Andrea 
Santos Maia.

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, considerou 
que decretações de perda de 
mandato parlamentar devem 
ser submetidas ao Congresso 
Nacional. Ele comentou a con-
denação imposta no último 
dia 20 pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF) ao deputa-
do Daniel Silveira (PTB-RJ), a 
oito anos e nove meses de pri-
são, além da perda de manda-
to e de seus direitos políticos, 
por incitação a atos de violên-
cia contra instituições demo-
cráticas. As declarações de 
Rodrigo Pacheco foram da-
das à imprensa após evento 
comemorativo pelos 20 anos 
do Código Civil Brasileiro, 

promovido pelo Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), ontem. 
Ao afirmar que seu posicio-
namento é mais jurídico do 
que político, o presidente ava-
liou que “a melhor inteligên-
cia” a respeito da Constitui-
ção caminha nesse sentido, 
ao exigir que a apreciação de 
perdas de mandato seja feita 
pelos parlamentares. 

Segurança jurídica 
Na visão de Rodrigo Pa-

checo, a responsabilidade das 
mudanças legislativas deve 
nortear a atuação tanto da 
Câmara quanto do Senado, 
a fim de que haja segurança 
jurídica no Brasil. Segundo o 
parlamentar, um mínimo de 
previsibilidade jurídica é fun-

damental para o país, inclusi-
ve como forma de assegurar 
os investidores. 

Questionado pelos jorna-
listas se um projeto de lei da 
deputada Carla Zambelli (PL
-SP) para anistiar crimes de 
natureza política teria a con-
cordância do Senado Fede-
ral, Pacheco respondeu que 
não poderia opinar, já que 
não conhece o teor da maté-
ria. Ele ressaltou, no entanto, 
que apresentar proposições é 
prerrogativa dos parlamenta-
res, mas ponderou que os po-
líticos precisam ter responsa-
bilidade quando da votação 
de todas as proposições. 

“Quando digo que deve-
mos ter compromisso com a 
segurança jurídica, com a pre-

visibilidade e com a clareza 
normativa do Brasil, isso en-
volve o Poder Legislativo. O 
que não se pode, a qualquer 
sopro do vento, é promover 
alterações legislativas signi-
ficativas que, às vezes, mo-
mentaneamente, sejam inte-
ressantes, mas numa visão de 
longo prazo não são. 

Modernização de leis
Mais cedo, Rodrigo Pa-

checo manifestou o desejo de 
ver modernizadas leis como o 
Código de Processo Penal. Ele 
apresentou o painel “O Par-
lamento e o Código Civil”, na 
celebração pelos 20 anos do 
Código Civil Brasileiro, ao 
lado do presidente da Câma-
ra, deputado Arthur Lira. 

declaração de pacheco

Perda de mandato cabe ao Congresso

A senadora Simone Te-
bet (MDB-MS) criticou nesta 
terça-feira, 26, o uso do orça-
mento secreto pelo Congres-
so Nacional. Pré-candidata 
à Presidência pelo MDB, ela 
afirmou que a distribuição 
das emendas gera desequilí-
brio nas disputas eleitorais e 
pelo comando do Congresso.

“Pergunto se tem algum 
prefeito aqui que recebeu 50 
milhões, 100 milhões de um 
só deputado. Pois é, teve pre-

feito que recebeu. É justo não 
podermos disputar a Presi-
dência da Câmara e do Se-
nado no mano a mano, nas 
propostas, sabendo que exis-
te orçamento secreto sendo 
distribuído para orientar as 
consciências?”, questionou 
durante painel na Marcha a 
Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios, evento organizado 
pela Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM).

As eleições para Presidên-
cia da Câmara e do Senado 
devem ocorrer em fevereiro 
do próximo ano. Atuais co-

mandantes das Casas Legis-
lativas, Arthur Lira (PP-AL) e 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG) 
planejam disputar a reeleição.

A senadora criticou a falta 
de transparência sobre a des-
tinação dos recursos e disse 
que, se eleita, vai editar uma 
portaria ordenando que os 
parlamentares responsáveis 
pelas chamadas emendas de 
relator sejam revelados.

“Se essa moda (do orça-
mento secreto) pega, a Assem-
bleia Legislativa vai querer 
tomar conta dos cofres esta-
duais, a Câmara de Vereado-

res vai querer tomar conta dos 
cofres municipais. Sou sena-
dora e não sei para onde vão 16 
bilhões (valor das emendas de 
relator previsto para este ano), 
que são 25% de todas as despe-
sas discricionárias. Elas estão 
nas mãos do Congresso”.

Durante o evento, a se-
nadora também defendeu 
a aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
da reforma tributária. Para a 
emedebista, o texto tornaria a 
divisão da arrecadação mais 
igualitária entre União, esta-
dos e municípios. 

emendas geram desequilíbrio 

Simone critica o orçamento secreto

André Richter 
Agência Brasil
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O tribunal julgou 
um recurso em 
habeas corpus 
protocolado pela 
defesa contra a 
decisão da Justiça 
de Niterói-RJ, que 
decretou a prisão 
da ex-deputada 
em 13 de agosto 
do ano passado

Bruno Luiz 
Agência Estado

Foto: Isac Nóbrega/PR
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Civis
A Rússia 

tem negado 
repetidamente 

alvejar civis 
durante a guerra, 

apesar das 
evidências

Médicos forenses que 
realizam exames póstu-
mos nos corpos encon-
trados em valas comuns 
ao norte de Kiev, dizem 
ter encontrado evidên-
cias de que algumas mu-
lheres foram estupradas 
antes de serem mortas 
pelas forças russas, se-
gundo reportagem do 
jornal The Guardian. As 
evidências foram vistas 
em dezenas de autópsias 
de moradoras de Bucha, 
Irpin e Borodianka, cida-
des que ficaram sob ocu-
pação russa por cerca de 
um mês.

Os detalhes das au-
tópsias não foram reve-
lados porque os médicos 
forenses ainda coletam 
dados e centenas de cor-
pos ainda serão exami-
nados.

Uma equipe liderada 
pelo médico forense Vla-
dislav Perovski para rea-
lizar autópsias na região 
examina cerca de 15 cor-
pos por dia, e muitos de-
les estão mutilados. “Há 
muitos corpos queima-
dos e corpos fortemente 
desfigurados que são sim-
plesmente impossíveis de 
identificar”, disse ele ao 
Guardian. “O rosto pode 
ser esmagado em peda-
ços, você não pode mon-
tá-lo novamente, às vezes 
não há cabeça nenhuma.”

Ele acrescentou que 
os corpos de algumas 
mulheres que examina-
ram mostravam sinais 
de que as vítimas foram 
mortas por tiros automá-
ticos, com mais de seis 
buracos de bala encon-
trados nas costas. O pro-
motor sênior da região 
de Kiev, Oleh Tkalenko, 
disse ao Guardian que 
detalhes de supostos es-
tupros foram encami-
nhados ao seu escritório, 
que investiga circunstân-
cias como locais e idades 
das vítimas. “Os casos de 
estupro são um assun-
to muito delicado e sen-
sível”, afirmou. “Os mé-
dicos forenses têm uma 
tarefa específica de veri-
ficar a genitália das víti-
mas do sexo feminino e 
procurar sinais.”

Também há relatos de 
alguns corpos tão decom-
postos que dificulta en-
contrar sinais de estupros 

e abusos. Outra evidência 
dos crimes é o depoimen-
to de dezenas de mulhe-
res à polícia, à mídia e a 
organizações de direitos 
humanos sobre as atroci-
dades que dizem ter so-
frido nas mãos de solda-
dos russos. 

Depois que os russos 
saíram das cidades, os 
investigadores ouviram 
testemunhos de estupros 
coletivos, assaltos à mão 
armada e estupros come-
tidos na frente de crian-
ças. A comissária de direi-
tos humanos da Ucrânia, 
Liudmila Denisova, do-
cumentou oficialmente os 
casos de 25 mulheres que 
foram mantidas em um 
porão e estupradas siste-
maticamente em Bucha, 
uma cidade hoje sinôni-
mo de crimes de guerra 
russos. As autoridades 
alertaram que esses ca-
sos podem ser a ponta do 
iceberg e acusaram as tro-
pas russas de usar o estu-
pro como instrumento de 
guerra.

O presidente da Ucrâ-
nia, Volodymyr Zelensky, 
também disse em um co-
municado na semana 
passada que centenas de 
mulheres foram estupra-
das por soldados russos. 
As autoridades ucrania-
nas se recusaram a for-
necer números exatos ou 
detalhes sobre onde os es-
tupros ocorreram ou as 
idades das vítimas.

A Rússia tem nega-
do repetidamente alve-
jar civis durante a guerra, 
mesmo quando as evi-
dências em contrário se 
acumulam. Muitas das 
provas recolhidas pelos 
procuradores ucranianos 
serão em breve enviadas 
ao Tribunal Penal Inter-
nacional (TPI), que ini-
ciou uma investigação so-
bre possíveis crimes de 
guerra e crimes contra a 
humanidade na Ucrânia.

Médicos que realizaram exames póstumos em corpos no norte de Kiev dizem ter encontrado evidências de abusos

Soldados estupram ucranianas
Guerra no leste europeu

Agência Estado

O governo da Alema-
nha decidiu romper um 
tabu longevo e permitir a 
exportação de armas pe-
sadas à Ucrânia. Tanques 
blindados de combate an-
tiaéreo, conhecidos como 
Flakpanzer Gepard, fo-
ram reformados e envia-
dos ao país, afirmou a 
ministra da Defesa, Ch-
ristine Lambrecht, nesta 
terça-feira, 26.

A Alemanha fornece-
rá cerca de 50 dessas ar-
mas feitas no país, dis-
seram duas fontes do 
governo local. Lambrecht 
disse que reforçar a ajuda 

à Ucrânia era importante, 
já que a invasão do presi-
dente Vladimir Putin le-
vou a Rússia a abandonar 
a comunidade das nações 
civilizadas. O chanceler 
alemão, Olaf Scholz, re-
sistia à pressão local e 
externa para enviar ar-
mamento pesado, argu-
mentando que isso pode-
ria provocar uma guerra 
nuclear com a Rússia.

Lambrecht anunciou 
a decisão durante reu-
nião ontem de ministros 
da Defesa da Organiza-
ção do Tratado do Atlân-
tico Norte (Otan).

Alemanha enviará armas

n 

Guterres e Putin
discutiram 
propostas para 
assistência 
humanitária e 
evacuação de 
civis de zonas 
de conflito, 
especialmente 
em relação à 
situação em 
Mariupol

Foto: Yuri Kochin/UN Russia

O secretário-geral da ONU, António Guterres, irá se encontrar com o presidente da Ucrânia para tentar um cessar-fogo

      

O secretário-geral da ONU, 
António Guterres, destacou a 
necessidade de “se manterem 
vivos os valores do multilate-
ralismo” em meio à guerra na 
Ucrânia e seus impactos ao re-
dor do mundo.  

Falando em Moscou ontem, 
ele mencionou propostas que po-
deriam estabelecer as condições 
para permitir evacuações seguras 
dos civis e entregar a ajuda huma-
nitária “desesperadamente neces-
sária”, nas áreas de Donbas e Ma-
riupol, a cidade portuária. 

O chefe da ONU esteve na 
capital da Rússia para conver-
sações com o ministro das Rela-
ções Exteriores, Sergey Lavrov, 
e também foi recebido pelo pre-

sidente do país, Vladimir Putin.  
Na reunião com Putin, Antó-

nio Guterres reiterou a posição 
das Nações Unidas sobre a Ucrâ-
nia e, segundo seu porta-voz, os 
“dois discutiram propostas para 
assistência humanitária e evacua-
ção de civis de zonas de conflito, 
especialmente em relação à situa-
ção em Mariupol”. 

O presidente Putin concor-
dou, a princípio, com o envolvi-
mento das Nações Unidas e do 
Comitê Internacional da Cruz 
Vermelha na evacuação de civis 
da usina siderúrgica de Azovs-
tal em Mariupol.  

O seguimento das discussões 
será feito entre o Ministério da 
Defesa da Rússia e o Escritório 
da ONU para Coordenação de 
Assuntos Humanitários, Ocha. 

Guterres contou a jornalistas 

que teve “uma discussão bastan-
te franca com Lavrov” e que está 
“claro que existem duas posições 
diferentes sobre o que está acon-
tecendo na Ucrânia”.  

De acordo com a Rússia, o que 
ocorre é uma “operação especial 
militar” na Ucrânia, enquanto 
para a ONU, a invasão iniciada 
em 24 de fevereiro é uma “viola-
ção da integridade territorial do 
país e vai contra a Carta das Na-
ções Unidas.” 

António Guterres disse ter 
“uma profunda convicção de que 
quanto antes a guerra acabar, será 
melhor – para o povo da Ucrânia, 
para o povo da Federação Rus-
sa e para todos aqueles que es-
tão além”. 

Destacando seu papel como 
“mensageiro da paz”, o secretá-
rio-geral relembrou que a ONU 

já fez repetidos apelos por ces-
sar-fogo para proteger civis, as-
sim como por diálogos políticos 
para uma solução, o que ainda 
não aconteceu.  

Fazendo referência à “batalha 
violenta” em Donbas, no leste da 
Ucrânia, ele observou que muitos 
civis estão sendo assassinados, 
centenas de milhares foram sitia-
dos pelo conflito, acrescentando 
que diversos relatórios sobre vio-
lações, assim como possíveis cri-
mes de guerra, precisarão de uma 
investigação independente para 
uma responsabilização eficaz.    

António Guterres pediu ain-
da “com urgência, corredores hu-
manitários que sejam verdadeira-
mente seguros e eficientes e que 
sejam respeitados por todos para 
a evacuação de civis e entregar de 
assistência tão necessária.” 

António Guterres discute a paz com Putin
ONU News

surto no mundo

Casos de hepatite grave atingem crianças

Cerca de 190 casos inexpli-
cáveis   de hepatite aguda gra-
ve foram relatados em crian-
ças em todo o mundo, disse o 
Centro Europeu de Prevenção 
e Controle de Doenças (ECDC) 
ontem.

O surto foi divulgado pela 
primeira vez este mês no Reino 
Unido  - que registrou 111 ca-
sos, principalmente em crian-
ças menores de 10 anos - e des-

de então foi identificado em pelo 
menos 12 países.

Cerca de 40 casos foram re-
gistrados na União Europeia 
e no Espaço Econômico Euro-
peu, disse a diretora do ECDC, 
Andrea Ammon, a repórteres 
em um briefing virtual. Esta-
dos Unidos e Israel também ti-
veram casos.

O ECDC está investigando 
juntamente com as autorida-
des nacionais e a Organização 
Mundial de Saúde (OMS). A he-
patite grave, ou inflamação do 

fígado, é rara em crianças sau-
dáveis.

Os novos casos não apre-
sentam os vírus normalmente 
responsáveis   pela inflamação 
aguda do fígado --hepatite A, 
B, C, D e E.

Segundo a OMS, 17 crianças 
precisaram de transplantes de 
fígado como resultado da doen-
ça recente. Uma criança morreu.

Ammon disse que as inves-
tigações até agora apontavam 
para uma ligação à infecção por 
um adenovírus, uma família 

de vírus comum que pode cau-
sar sintomas semelhantes aos 
da gripe ou infecção gastroin-
testinal.

Ela disse que a teoria de que 
as restrições da Covid-19 po-
dem ter enfraquecido a imuni-
dade das crianças, porque elas 
foram menos expostas a pató-
genos comuns enquanto esta-
vam isoladas, é uma das várias 
que estão sendo consideradas. 
Qualquer ligação com a vaci-
nação contra a Covid-19 foi des-
cartada.

resultado de pesquisa

Microplástico pode levar germes ao mar

Os microplásticos que po-
luem os oceanos podem ser veí-
culos para germes patogênicos 
terrestres que provocam doen-
ças em organismos marinhos 
e seres humanos, concluíram 
cientistas da Universidade da 
Califórnia, nos Estados Unidos.

A pesquisa, publicada on-
tem no boletim Scientific Re-
ports, é a primeira em que se 
admite que os microplásticos - 
fragmentos com tamanho infe-
rior a cinco milímetros - podem 
disseminar doenças transmiti-
das por organismos como To-
xoplasma gondii, Cryptospo-
ridium ou Giardia. Eles podem 

chegar aos seres humanos por 
meio do consumo de marisco.

“É fácil as pessoas desvalori-
zarem o problema dos plásticos 
nos oceanos como algo que não 
lhes diz respeito, mas quando 
se fala de doenças e saúde, tor-
na-se mais fácil adotar mudan-
ças. Os microplásticos deslocam 
germes de um lado para o outro 
e podem acabar na nossa comi-
da e água”, afirmou a pesquisa-
dora Karen Shapiro, especialis-
ta em doenças infecciosas.

O Toxoplasma gondii é um 
parasita que se encontra nas fe-
zes dos gatos e que já infectou 
muitas espécies oceânicas com 
a doença toxoplasmose, como 
espécies de golfinhos e focas, 
além de provocar doenças pro-

Agência Brasil/Reuters

Agência Brasil/RTP 

longadas em seres humanos e 
problemas reprodutivos.

Cryptosporidium e Giardia 
provocam doenças gastroin-
testinais e podem ser fatais 
para crianças e pessoas imu-

nocomprometidas. Os autores 
do estudo analisaram em labo-
ratório maneiras como os pato-
gênicos se podem associar aos 
plásticos na água do mar, so-
bretudo os que são utilizados 
em produtos cosméticos e os 
que vão parar no oceano com 
as águas de lavagem de roupa 
ou a partir de redes de pesca.

Embora os parasitas se fi-
xem mais aos microplásticos 
da roupa e das redes de pesca, 
todos os tipos de plástico anali-
sados são capazes de transpor-
tar patogênicos. Os microplás-
ticos que flutuam na superfície 
podem se deslocar por grandes 
distâncias, espalhando micro
-organismos para bem longe 
de sua origem. 

Doenças
Cryptosporidium 

e Giardia 
provocam doenças 
gastrointestinais e 
podem ser fatais  

para crianças
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O Programa Empreender 
PB abre hoje, a partir das 8h, 
inscrições para pessoas in-
teressadas em abrir ou am-
pliar negócios pertencentes 
aos municípios das 1a, 2a, 3a, 
4a, 5a, 12a e 14a regiões. Ao todo, 
serão abertas 780 vagas, sendo 
30 para cada município.

Serão contemplados em-
preendedores dos municí-
pios de Cruz do Espírito San-
to, Sobrado, Bayeux, Cuitegi, 
Bananeiras, Solânea, Duas 
Estradas, Guarabira, Massa-
randuba, Santa Cecília, Ca-
baceiras, Barra de Santana, 
Natuba, Remígio, Pedra La-
vrada, Damião, Gurjão, Ser-

ra Branca, Sumé, Monteiro, 
Mogeiro, Gurinhém, Ingá, 
Mataraca, Mamanguape e 
Rio Tinto. 

Os cadastros poderão ser 
realizados até o dia 2 de maio 
ou até quando existirem va-
gas, por meio do site www.
empreender.pb.gov.br.

Linhas ofertadas
As linhas de crédito que 

estarão disponíveis são: Em-
preender Pessoa Física; Em-
preender Juventudes; Profis-
sional Liberal; e Profissional 
Liberal Juventudes. A equipe 
orienta a leitura do edital dis-
ponível no site do programa 

para verificar a documenta-
ção obrigatória de acordo com 
a linha de crédito escolhida. 

O Empreender PB é um 
programa do Governo do Es-
tado destinado a apoiar os em-
preendedores da Paraíba, dis-
ponibilizando financiamento 
de crédito (empréstimos) com 
taxas reduzidas de juros para 
pessoas físicas e jurídicas que 
desejam iniciar um negócio 
próprio ou ampliar um já exis-
tente. Seu objetivo é incenti-
var o empreendedorismo, ge-
rar empregos e renda para os 
paraibanos, além de desenvol-
ver o potencial econômico de 
cada região do Estado.

Serão disponibilizadas 780 vagas, sendo 30 para cada município contemplado

Empreender PB abre hoje 
nova inscrição para crédito

financiamento de negócios

EDIÇÃO: Thais Cirino
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Marketing digital é a maneira mais eficaz 
de aumentar o tráfego do seu site, o que 
automaticamente aumenta a exposição 

da marca, atrai mais clientes e gera mais vendas.
Segundo a IAB Brasil, o órgão regulador da 
publicidade, 74% dos consumidores pesquisam na 
internet os produtos que querem comprar. A internet 
permite uma segmentação de audiência bastante 
assertiva e com isso você não desperdiça dinheiro 
com quem não é seu potencial cliente.

As estratégias de marketing digital, que são 
bastante variadas, costumam trazer bons resultados 
- principalmente no longo prazo - e muitos benefícios. 
Para facilitar a sua vida, confira a lista a seguir com 
cinco estratégias de marketing digital nas quais você 
deve começar a investir o quanto antes!

Marketing de conteúdo - uma metodologia que 
prevê a criação e o compartilhamento de conteúdo 
altamente relevante para o público-alvo do seu 
negócio. Com isso você constrói um relacionamento 
de confiança entre empresa e potencial cliente, e 
sua marca ganha credibilidade perante o mercado, 
tornando-se referência no tema.

Por meio do conteúdo você pode construir 
uma base de e-mails, e através dela, manter uma 
comunicação com essas pessoas. Na hora em que 
eles quiserem comprar, há uma chance muito maior 
de fazerem isso na sua empresa! Você pode criar 
um blog para publicação de artigos, postar dicas 
nas redes sociais, publicar um e-book ou vídeos 
ensinando a fazer alguma coisa que tenha relação 
com o produto ou serviço que você oferece.

SEO - Otimização do site para o Google - para 
que seu site fique bem posicionado no Google, um 
dos caminhos é o SEO (SearchEngineOptimization), 
sigla para Otimização para Mecanismos de Busca.
Para empresas que investem em estratégias de 
marketing digital, ter um bom ranqueamento nas 
páginas de pesquisa é essencial, pois é a principal 
porta de entrada de clientes — especialmente 
aqueles em busca de produtos ou serviços na 
Internet.

O SEO tem como base três pilares:
Conteúdo: análise e utilização de palavras-chave 

com boa quantidade de busca nos textos e imagens 
do site institucional ou blog;

Tecnologia: a qualidade da parte técnica do site 
e sua velocidade de carregamento - o que influencia 
na experiência do usuário; 

Relevância: a autoridade do seu site na Internet, 
geralmente conquistada por meio de links externos 
e menções da empresa por outras pessoas.

Mídia Paga - Assim como na publicidade off-
line convencional, na Internet você também pode 
pagar para que seus anúncios sejam exibidos 
nos sites. As formas mais comuns de se fazer isso 
são através de banners em portais de conteúdo, 
links patrocinados no Google Ads, e anúncios nas 
redes sociais, em especial através do FacebookAds 
(ferramenta também responsável por veicular 
anúncios no Instagram). A mídia paga é uma boa 
estratégia para empresas que desejam resultados 
mais rápidos e facilidade na mensuração de suas 
campanhas com objetivos comerciais. 

Site e blog - Embora as redes sociais façam um 
papel importantíssimo na divulgação da sua marca 
e engajamento com os seus clientes, apenas o blog 
pode te oferecer alguns números e insight poderoso 
para as suas estratégias de marketing digital. Com 
eles, site e blog, sua empresa consegue construir 
uma presença digital integrada e eficiente. 

Por ser um espaço 100% seu, o blog pode, por 
exemplo, informar qual conteúdo está sendo mais 
acessado, taxas de geração de leads, quanto tempo 
o cliente está ficando em cada página, oferecer um 
ambiente seguro para compras, além de poder ser 
totalmente customizável com a sua solução, coisas 
que a rede social está limitada. 

Cada uma dessas estratégias de marketing 
digital possui vantagens e desvantagens e, antes 
de começar a investir, é fundamental pesquisar 
o funcionamento de cada uma e sua relevância 
para os objetivos e a realidade da sua empresa. Se 
você precisar de ajuda para decidir qual estratégia 
adotar, basta entrar em contato conosco!

Cinco estratégias 
de marketing digital 
para investir agora!

Mundo 
  E Marketing
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Órgão pretende reinserir profissionais no mercado de trabalho
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Cadastros 
poderão ser 
realizados até 
o dia 2 de maio 
ou até quando 
existirem vagas, 
por meio do 
site oficial do 
programa

Banco de currículos

Sine cadastra trabalhadores em CG
O Sine de Campina Gran-

de abriu cadastro no banco 
de currículos para os pro-
fissionais do município e re-
gião. Dessa forma os traba-
lhadores, incluindo pessoas 
com deficiência e os estudan-
tes universitários, terão mais 
oportunidades de inserção 
no mercado de trabalho. A 
alternativa foi criada em fun-
ção da retomada da econo-
mia e retorno das atividades 
de várias empresas na cidade.

Conforme o Sine, a ini-
ciativa tem o objetivo de in-
termediar a mão de obra es-
pecializada em diferentes 
áreas de atuação profissio-
nal, oportunizando traba-
lhadores da indústria, servi-
ços, comércio, tecnologia da 
informação e comunicação, 
que compõem as estruturas 
do mercado local. De acordo 
com Soraya Brasileiro, coor-
denadora do Sine Municipal, 
esta ação contempla a con-
fiança na retomada da eco-
nomia pós-quarentena, por 
conta da epidemia mundial 
de Covid-19.

“Os trabalhadores de 
Campina Grande, assim 
como em todo mundo, so-
freram muito ao terem que 
interromper as atividades 
presenciais. Muitos perde-

ram a única fonte de renda 
e estão driblando as conse-
quências até hoje, sem a mes-
ma energia de buscar a pró-
xima oportunidade. Aqui 
no Sine estamos preparan-
do uma estrutura que pode 
acolher esses profissionais, 
intermediando com as em-
presas parceiras, visando um 
recrutamento maior em bre-
ve e com êxito”, disse.

Informações
O cadastro do Sine pode 

ser realizado presencialmen-
te ou on-line no link https://
forms.gle/ehtTJHd2zXovA-
1Pu5, disponível na bio do 
Instagram oficial do Sine 
Municipal: @sinemunicipal-
cg. É importante que os cam-
pos sejam preenchidos com 
todas as informações solici-
tadas no formulário.

Para os trabalhadores que 
desejam procurar o Sine-CG 
presencialmente, o órgão está 
localizado na Rua Santa Cla-
ra, S\N, Centro, próximo ao 
Terminal de Integração de 
Passageiros. O local atende 
de segunda a quinta-feira, 
das 7h às 17h e na sexta-feira, 
das 7h às 13h. Para mais in-
formações foram disponibili-
zados os números de telefone: 
(83) 3343-1486 e 98856-1567.

pesquisa do procon

Preço da carne tem diferença de R$ 63
A diferença no preço do 

filé bovino com cordão che-
ga a R$ 63,93, registra pes-
quisa da Secretaria Munici-
pal de Proteção e Defesa do 
Consumidor realizada em 
supermercados e açougues 
de feiras livres de João Pes-
soa, oscilando entre R$ 35 
(Açougue do Bel – Mercado 
Central) e R$ 98,99 (Carre-

four – Aeroclube), também 
a maior variação do levan-
tamento: 183,83%.

Maiores diferenças
A carne bovina foi o item 

que mostrou as maiores di-
ferenças de preços da pes-
quisa, a exemplo do filé bo-
vino sem cordão, R$ 54,49, 
com preços entre R$ 39 (Car-

nes Brasil – Mercado do Gei-
sel) e R$ 93,49 (Carrefour – 
Aeroclube), variação de 
139,72%; da picanha nacio-
nal, R$ 53,99, com preços en-
tre R$ 35 (Açougue do Bel – 
Mercado Central) e R$ 88,99 
(Santiago – Torre), variação 
de 154,26%; e da maminha, 
R$ 41,90, com preços entre 
R$ 30,00 (Açougue do Bel – 

Mercado Central) e R$ 71,90 
(Latorre – Torre),

O Procon-JP coletou pre-
ços em 18 estabelecimentos 
entre supermercados e açou-
gues de mercados públicos 
de João Pessoa, trazendo pre-
ços de 104 tipos de carnes 
bovina, suína, frango (com 
miúdos), bacon, linguiça e 
ovos (brancos e vermelhos).
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Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 2,36%

R$ 4,991
-2,23%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Março                    1,62
Fevereiro/2022      1,01
Janeiro/2022 0,54 
Dezembro/2021  0,73
Novembro/2021 0,95

Euro  Comercial

1,67%

R$ 5,311

Libra  Esterlina

0,93%

R$ 6,278

Ibovespa

108.212 pts

Selic

Fixado em 16 de 
março de 2022

11,75%



Os preços de energia e ali-
mentos devem seguir elevados 
até o final de 2024, como resul-
tado do choque decorrente da 
guerra entre Rússia e Ucrânia, 
alerta o Banco Mundial no re-
latório Cenário do Mercado de 
Commodity, divulgado ontem.

A instituição projeta que as 
cotações dos produtos energé-
ticos saltarão 50,5% em 2022, 
antes de arrefecerem e recua-
rem 12,4% em 2023.

Já para os preços de commo-
dities alimentares, a expecta-
tiva é de um avanço de 22,9% 
este ano e uma queda de 10,4% 
no próximo. Apesar do recuo 
esperado, a tendência é de que 
os valores sigam altos até pelo 
menos 2024.

O vice-presidente da enti-
dade para Crescimento, Finan-
ças e Instituições Justas, Inder-
mit Gill, avalia que o cenário 
representa o maior choque de 
commodities desde a década de 
1970, agravado por restrições 
ao comércio de alimentos, com-
bustíveis e fertilizantes. “Esses 
desdobramentos começaram a 
levantar o espectro da estagfla-
ção. Os formuladores de políti-
cas devem aproveitar todas as 
oportunidades para aumentar 
o crescimento econômico do-
méstico e evitar ações que pre-
judiquem a economia global”, 
recomenda.

O Banco Mundial prevê 
ainda que o preço do petró-
leo Brent ficará em uma mé-
dia de US$ 100 por barril este 
ano, no maior nível desde 2013, 
mas deve moderar a US$ 92 em 
2023. Já a cotação do trigo deve 
disparar 40% em 2022 e atin-
gir o maior valor nominal, o 
que deve impor pressão a eco-
nomias desenvolvidas.

O banco estima que os pre-
ços do metais básicos subirão 
22,2% este ano e cairão 8,3% no 
próximo, enquanto os de me-
tais preciosos avançarão 3% em 
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Os setores de gastronomia 
e produção de destilados, inte-
grados a redes de restaurantes 
e meios de hospedagem, conta-
ram com o patrocínio do Banco 
do Nordeste (BNB) para reali-
zação de eventos que alavan-
caram negócios para suas ati-
vidades na capital e no interior. 

O Areia Mostra Cachaça 
mobilizou, de 22 a 24 de abril, 
pelo menos 11 produtores de 
destilados e mais de dois mil 
visitantes nos três dias do even-
to realizado no Brejo paraiba-
no. A Paraíba Restaurant Week 
2022, entre março e abril, mo-
vimentou restaurantes de João 
Pessoa e de Bananeiras, com a 
oferta de menus especiais para 
o público consumidor. Mais de 
20 mil pessoas acessaram os 
serviços dos restaurantes en-
volvidos na programação.

Em Areia também ocorreu 
no início do mês o II Festival 
Gastronômico Sabores da Ser-
ra e o I Congresso Brasileiro 
de Ecogastronomia, momen-
to de disseminação dos servi-
ços do setor alimentício da re-
gião, reunindo os estudantes 
para destacar a sustentabili-
dade da cadeia produtiva por 
meio de apresentação de tra-
balhos científicos.

Investimentos
Os eventos patrocina-

dos são oportunidades para 
o Banco do Nordeste ofertar 
aos empreendedores recursos 
do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste 
(FNE) e, também, do Progra-
ma de Apoio ao Turismo Re-
gional (Fungetur), estes dispo-
nibilizados pelo Ministério do 
Turismo e operados pelo BNB. 
Somente do FNE, são R$ 580 
milhões disponíveis para in-
vestimentos em empreendi-
mentos turísticos, aplicáveis 
em reformas, ampliações, mo-
dernizações ou capital de giro. 

“O segmento do turismo, 
em especial vinculado à gastro-
nomia e à produção de destila-
dos, envolve desde produtores 
de alimentos e matéria-prima 
até empresários, que mantêm 
serviços e fábricas de bebidas. 
Trata-se de um nicho turístico 
importante e temos uma aten-
ção especial ao interior, onde 
apoiamos a estruturação dessa 
cadeia produtiva por meio do 
Programa de Desenvolvimento 
Territorial (Prodeter)”, ressalta 
o gerente executivo de Desen-
volvimento Territorial do Ban-
co do Nordeste para a Paraíba, 
Izidro Barreiro.
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Setores de energia e de alimentos continuam impactados pelas consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia

Preços seguirão em alta até 2024
relatório do banco mundial

André Marinho 
Agência Estado

negócios

Eventos de turismo têm 
apoio do BNB no estado

2022 e recuarão 8,9% em 2023. 
A entidade explica que o confli-
to no Leste Europeu diminuiu a 
possibilidade de substituição de 
commodities energéticas por ou-
tros combustíveis fósseis.

Ressalta ainda que o qua-
dro provocou uma escalada 
dos custos de produção. Segun-
do o Banco, até o momento, a 
maior parte dos governos res-
pondeu ao choque com cortes 
de impostos e subsídios, o que 
pode causar algum alívio no 
curto prazo, mas tende a aque-
cer a demanda e, dessa forma, 
manter os preços elevados.

A guerra também teve efei-
tos no fluxo comerciais que po-
dem resultar em um ambiente 
de inflação alta mais duradou-
ro, acrescenta o relatório.

“Esses 
desdobramentos 
começaram 
a levantar o 
espectro da 
estagflação. Os 
formuladores de 
políticas devem 
aproveitar todas 
as oportunidades 
para aumentar 
o crescimento 
econômico 
doméstico e 
evitar ações que 
prejudiquem a 
economia global

Indermit Gill

O projeto de extensão “Es-
paço Contábil Fiscal (ECF)”, 
desenvolvido pelo curso de 
Ciências Contábeis da Uni-
versidade Estadual da Paraí-
ba (UEPB), vai auxiliar de for-
ma gratuita os contribuintes 
a preencherem a declaração 
do Imposto de Renda de Pes-
soa Física (IRPF) 2022. Há seis 
anos o programa de exten-
são “Receita para Cidadania 
e para o Desenvolvimento” 
oferece esse serviço aos ser-
vidores e estudantes da ins-
tituição, como também da co-
munidade em geral. 

Como muitos contribuin-
tes ainda têm dificuldade 
para fazer a declaração e de-
pendem de um contador, o 
projeto oferece essa oportu-
nidade como forma de pres-
tar serviço à comunidade e 
formação dos futuros pro-
fissionais da área. E, para 
facilitar a vida dos contri-
buintes que ainda não fize-
ram a declaração, o projeto 
programou para os próxi-
mos dias 11 e 12 de maio, 
das 8h às 11h30 e das 14h às 
17h, um mutirão para ajudar 
a comunidade universitária 
a fazer o IR. 

A ação vai acontecer no la-
boratório do Curso de Ciên-
cias Contábeis, que funciona 
na Sala 144, 1o andar da Cen-
tral de Integração Acadêmica 

Paulo Freire. Durante a ação, 
professores e estudantes do 
curso de Ciências Contábeis 
do Câmpus I vão auxiliar os 
contribuintes no preenchi-
mento da declaração.

“Se alguma pessoa pro-
curar o projeto fora desse 
tempo, a gente pode ajudar. 
A maior intenção do proje-

to é aproximar a comunida-
de da Universidade”, desta-
cou o professor José Elenilton 
Cruz Menezes, coordenador 
do projeto. Todos alunos bol-
sistas e extensionistas que 
vão participar da ação já fo-
ram capacitados através de 
um treinamento ministrado 

pelo professor Francisco Lei-
te, idealizador do programa, 
e pelos professores José Ele-
nilton e Manoel Silva, volun-
tário do ECF.

Adaptações
O professor José Elenilton 

Cruz Menezes explicou que 
o projeto começou em 2014 e 
devido à pandemia, teve que 
passar por algumas adapta-
ções. Hoje, a iniciativa está 
focada em quatro vertentes: 
realizar palestras, cursos, au-
xiliar os contribuintes na de-
claração do IR e a divulgação 
das ações por meio do Insta-
gram. O programa de exten-
são “Receita para Cidadania 
e para o Desenvolvimento” 
é coordenado pelo professor 
Francisco Leite e tem como 
propósito treinar os alunos 
para atender a comunidade 
gratuitamente com o serviço 
de orientação de submissão 
do Imposto de Renda para 
Pessoa Física. 

Desde o seu nascedouro, 
o projeto tem como objetivo 
inserir anualmente os alu-
nos na prática extensionista 
da instituição, capacitando
-os na temática de educação 
fiscal e do empreendedoris-
mo, potencializando o efei-
to multiplicador do alunado 
junto às suas respectivas co-
munidades.

Projeto da UEPB auxilia contribuintes
n 

Informações 
são prestadas 
de forma 
gratuita à 
população 
por alunos 
treinados e 
orientados 
para atender 
à demanda da 
comunidade Mutirão

Nos dias 11 e 12 de 
maio, o projeto vai 

atender  à comunidade 
para auxiliar no 

preenchimento da 
declaração e no envio 
dos dados à Receita

em dia com o leão

Mais de 16 milhões de declarações 
do IRPF foram enviadas à Receita

Até a última segunda-feira 
(25), 16,1 milhões de declara-
ções de Imposto de Renda (IR) 
2022 foram enviadas à Receita 
Federal, de acordo com a insti-
tuição. Vale lembrar que o pra-
zo de entrega para o IR deste 
ano, que tem como ano-calen-
dário 2021, foi adiado pelo Fis-
co para 31 de maio.

Este é o terceiro ano conse-
cutivo que a Receita decide pela 
postergação - em todas as oca-
siões por conta da pandemia. A 
expectativa para 2022 é que 34,1 
milhões de declarações sejam 
transmitidas à base do Fisco.

Declaração obrigatória
O primeiro item a ser ob-

servado na obrigação para 
declarar o IRPF refere-se aos 
indivíduos que tenham obti-
do rendimentos tributáveis 
cuja soma foi superior a R$ 
28.559,70. Neste caso, podem 
ser utilizados como exemplo 
salário, pró-labore, rendimen-
to de MEI - desde que não seja 
lucro -, pensão, entre outros.

As pessoas que receberam 
rendimentos isentos, não tribu-
táveis ou tributados exclusiva-
mente na fonte, com soma foi 
superior a R$ 40 mil também 
devem declarar. Como exem-
plo, podem entrar aqui lucros 

e dividendos, lucro imobiliá-
rio, FGTS, poupança, doações 
e heranças.

Quem obteve, em qualquer 
mês do ano-calendário, ganho 
de capital na venda de bens ou 
direitos, do mesmo modo, en-
tra na regra. Neste caso, haverá 
incidência de imposto. Se obte-
ve ganho de capital em ven-
da de imóvel residencial, mas 
comprou outro de mesmo valor 
ou superior, em um prazo de 
180 dias após a venda, haverá 
isenção do pagamento do Im-
posto, mas não da declaração.

Declaram ainda pessoas 
que tiveram, em 31 de dezem-
bro do ano-base, patrimônio 

com valor acima de R$ 300 mil. 
Também quem passou à con-
dição de residente no Brasil 
em qualquer mês do ano-ca-
lendário e nessa condição en-
contrava-se em 31 de dezem-
bro. Aqui, podem entrar um 
estrangeiro que veio morar no 
país ou um brasileiro que ha-
via feito saída definitiva, mas 
que voltou em 2021.

Relativo à atividade rural, 
a declaração é obrigatória para 
quem obteve receita bruta em 
valor superior a R$ 142.798,50 
ou para quem pretende com-
pensar prejuízos de anos-ca-
lendário anteriores ou do pró-
prio ano-calendário de 2021.

Agência Estado

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Expectativa é que 34,1 milhões de declarações sejam transmitidas à base do Fisco até o fim do prazo, marcado para 31 de maio
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A coordenação do proje-
to “Coral Eu Cuido” apresen-
tou os resultados finais da pri-
meira etapa da pesquisa e as 
propostas de continuação dos 
estudos na segunda etapa. O 
projeto é de relevante interes-
se para a ciência, para a ges-
tão costeira e para o turismo 
regional. O evento foi realiza-
do na Universidade Federal da 
Paraíba e contou com a parti-
cipação dos Secretários Execu-
tivos de Ciência e Tecnologia 
do estado da Paraíba, Rubens 
Freire, do Meio Ambiente, Ma-
ristela Viana, o presidente da 
Fapesq, Roberto Germano, o 
presidente da Frente Parla-
mentar da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação da ALPB, Buba 
Germano, representantes da 
academia, de órgãos ambien-
tais como a Sudema, a Capita-
nia dos Portos, empresários do 
setor de turismo e de organi-
zações da sociedade civil.

O projeto “Coral Eu Cui-
do” tem o objetivo de conhecer 
os ambientes de recifes costei-
ros em João Pessoa, entender 
como esses lugares são usa-
dos pela população e promo-
ver medidas para conserva-
ção mediante um modelo de 
gestão participativa. Foi ela-
borado no âmbito do Labora-
tório de Ambientes Recifais e 
Biotecnologia com Microal-
gas, o Larbim/UFPB, no De-
partamento de Sistemática e 
Ecologia (CCEN/UFPB). Tem 
a coordenação da Professora 
Drª. Cristiane Sassi e é fruto 
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Diversidade

Projeto Coral Eu Cuido tem interesse relevante para a ciência, para a gestão costeira e para o turismo regional

Pesquisa propõe gestão integrada
Turismo NáuTico Na Paraíba

Márcia Dementshuk 
Assessoria SEC&T

Foto: Projeto Coral Eu Cuido

O objetivo do estudo é conhecer os ambientes de recifes costeiros em João Pessoa e entender como esses lugares são usados pela população

de uma parceria com a Funda-
ção Grupo Boticário de Prote-
ção à Natureza. 

Os corais são animais que 
dão sinais sobre as condições 
de saúde do ambiente de reci-
fes, indicando problemas que 
estejam acontecendo no am-
biente. Os pesquisadores apli-
caram estudos em duas re-
giões de piscinas naturais de 
corais em João Pessoa, lugares 
selecionados por estarem in-
tegrados à Area de Preserva-
ção Ambiental  APA Naufrá-
gio Queimado, por causa da 
biodiversidade que apresen-
tam e pelas características de 
uso, com alta intensidade de 
visitação, entre outros fatores. 

Os recifes da Praia do Bessa 
recebem visitas mais recente-
mente. Os do Seixas, são mais 
tradicionalmente conhecidos 
pelos turistas e explorados há 
mais tempo.

Na primeira fase do proje-
to, nos recifes do Bessa, em 360 
m2 analisados entre o ano de 
2018 até agosto de 2019, foram 
catalogadas 3.521 colônias de 
corais. Desse total, 48% esta-
vam saudáveis; 13% estavam 
doentes e 38% apresentavam 
branqueamento.

No Seixas, em área do mes-
mo tamanho, foram regis-
tradas 987 colônias: 85% dos 
corais estavam com branquea-
mento, sendo que quase 60% 

destes estavam com branquea-
mento forte. Havia apenas 7% 
de animais saudáveis e 6% es-
tavam doentes.

De acordo com os pesqui-
sadores, um dos principais fa-
tores responsáveis pela alta 
incidência do branqueamen-
to foi uma anomalia térmica 
que teve o ápice em 2020. Com 
base em informações do “Na-
tional Oceanic and Atmosphe-
ric Administration” (NOAA), 
o alerta para o aquecimento 
do oceano na região da costa 
do Nordeste brasileiro em 2019 
foi de nível 1.

Em 2020, esse alerta subiu 
para nível 2, o que ampliou a 
incidência do branqueamen-

to. “Pela primeira vez, desde 
o meu primeiro mergulho na 
costa da Paraíba, em 1999, eu 
fiquei impressionada ao ver 
a quantidade de corais bran-
queados. Praticamente todos. 
Felizmente, a área não teve vi-
sitação turística por causa de 
restrições em função da pan-
demia por Covid-19, o que 
diminuiu o estresse aos ani-
mais”, disse a professora Cris-
tiane Sassi. 

O branqueamento ocor-
re porque a alta temperatu-
ra provoca o desprendimen-
to de uma microalga que vive 
em simbiose com o coral, o que 
fornece a cor e alimento. Sem 
essa microalga eles podem se 

recuperar, posteriormente, ou 
morrer. Em 2021 o alerta vol-
tou para o nível 1, mas conti-
nua acima da média histórica 
para a região. Novas pesqui-
sas estão em andamento mo-
nitorando esses fatos, na se-
gunda fase do projeto. 

A pesquisa levantou ain-
da os tipos de usos e os im-
pactos decorrentes, os dados 
sociodemográficos e sócio am-
bientais e estimou a capacida-
de de carga. 

Com essas informações 
em mãos, os pesquisado-
res planejaram e realizaram 
ações de sensibilização para 
a conservação do ambiente 
de recifes junto aos agentes 
de turismo e visitantes. Além 
disso, elaborou mapas apon-
tando as áreas de restrição 
de uso, conforme as neces-
sidades para a conservação, 
como áreas onde há colônias 
de corais recém criados, novi-
nhos, ou seja, os “corais recru-
tas”, como são chamados pe-
los pesquisadores. Ou áreas 
onde há os animais que pro-
vocam lesões nas pessoas, por 
soltarem toxinas. Os mapas 
foram entregues aos gesto-
res ambientais e aos agentes 
de turismo, para alertarem os 
visitantes a se resguardarem 
durante o lazer.

Com relação aos animais 
que soltam as toxinas que po-
dem afetar as pessoas, pelo 
contato. Os pesquisadores 
esclareceram que se trata de 
zoantídeos, que são animais 
que “revestem” os recifes. E 
a população deve estar infor-
mada para evitar esse contato.

cereais iNTegrais

Alimentos têm 
novas regras de 
composição e 
rotulagem

A partir deste mês, somente 
os produtos que possuem mais 
de 30% de cereais integrais po-
derão utilizar a expressão ‘In-
tegral’ na rotulagem, além da 
declaração desse percentual. 
Aqueles com menos de 30% de 
cereais integrais em sua com-
posição poderão trazer nos ró-
tulos apenas a especificação 
deste percentual. As novas re-
gras foram definidas pela RDC 
nº 493, de 15 de abril de 2021, da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

A norma se aplica a alimen-
tos e bebidas. Estão excluídas 
as farinhas integrais e os pro-
dutos constituídos exclusiva-
mente por cereais integrais, 
como o arroz integral. O pro-
cesso regulatório, que durou 
cerca de três anos. Neste perío-
do, a Anvisa conduziu uma sé-
rie de atividades, que incluíram 
a análise do cenário regulatório 
brasileiro; o levantamento de 
referências internacionais; reu-
nião com atores externos, e visi-
tas técnicas em empresas para 
avaliar o contexto produtivo de 
alimentos integrais.

O objetivo das novas regras 
é padronizar os produtos da 
categoria. O marco regulató-
rio anterior tinha como foco 
somente a farinha integral. A 
partir de agora, existem crité-
rios de composição e rotulagem 
mais claros e objetivos. 

Agência Estado

iNclusão

MEC lança Canal Educação e Canal Libras

O Governo Federal lançou, 
nesta terça-feira (26), dois ca-
nais voltados para a área edu-
cacional: o Canal Educação e 
o Canal Libras, voltado para 
quem fala a Língua Brasileira 
dos Sinais. O lançamento con-
tou com a participação do pre-
sidente da República, Jair Bol-
sonaro, e da primeira-dama 
Michelle Bolsonaro.  

O Canal Educação será 
transmitido em televisão aber-
ta digital em multiprograma-
ção nas capitais onde a TV Bra-
sil possui transmissoras (2.3 
no Rio de Janeiro, Distrito Fe-
deral e São Luís; e 1.3 em São 

Paulo). A programação tam-
bém estará disponível na TV 
por assinatura e por meio de 
satélite para escolas com ante-
na parabólica.

O Canal Libras será trans-
mitido prioritariamente pela 
internet, mas alguns progra-
mas serão retransmitidos pelo 
Canal Educação.

De acordo com o presiden-
te Jair Bolsonaro, o novo Canal 
de Libras tem como objetivo a 
inclusão da população surda. 
Para ele, os canais trarão mais 
qualificação para os estudantes 
brasileiros. “Nós temos de agre-
gar valor àquilo que nós temos 
e como fazê-lo? Através do co-
nhecimento”, disse. “Cada jo-

vem brasileiro é uma pedra que 
precisa ser lapidada”, concluiu.

Programação
Na grade do Canal Edu-

cação estarão programas des-
tinados a elevar a taxa de 
alfabetização nacional e uni-
versalizar a educação, além 
de produtos que vão auxiliar 
na capacitação de professores 
e gestores escolares. Entre os 
programas estão: Fala Cientis-
ta, Que Invenção É Essa? e Ca-
minho da Escola, entre outros. 
“Serão conteúdos variados 
como aulas remotas, prepara-
ção para o Exame Nacional do 
Ensino Médio [Enem], docu-
mentários, programas educa-

Agência Brasil

A programação estará disponível por meio de satélite para escolas com antena parabólica

Foto: Reprodução

tivos e culturais de qualidade”, 
disse o ministro da Educação, 
Victor Godoy.

O Canal Libras terá uma 
grade especialmente dedicada 
à comunidade surda, desde a 
educação infantil até o ensino 
superior. Um dos programas 
será o Bate-Papo em Libras, 
que terá como entrevistada a 
primeira-dama Michelle Bol-
sonaro. “A utilização das Li-
bras é uma forma de garantir a 
identidade das pessoas surdas 
e contribuir para a valorização 
e reconhecimento da cultura 
surda”, disse a primeira-da-
ma, em um discurso todo fei-
to na Língua Brasileira dos Si-
nais. Segundo o apresentador 
do programa, Nelson Pimenta, 
o programa será uma conver-
sa que, em vez da fala, utilizará 
as mãos e terá como entrevista-
dos surdos e ouvintes.

De acordo com Pimenta, o 
intérprete na “janelinha” aca-
ba não estimulando a comu-
nidade surda a assistir a um 
programa, o que deve mudar 
a partir do momento em que 
ela verá um apresentador que 
“fala a sua língua” na TV.  “Às 
vezes achamos que usando a 
língua de sinais você vai segre-
gar, mas não. Usamos a língua 
própria e isso precisa ser res-
peitado”, conta, na língua de 
Libras, Nelson Pimenta.

Canal Libras é um marco 
para a comunidade surda

O diretor-geral do Insti-
tuto Nacional de Educação 
de Surdos (Ines), Paulo Bu-
lhões, acredita que essa foi 
uma grande conquista para 
a comunidade surda. Segun-

do ele, anteriormente, houve 
algumas tentativas de estabe-
lecer um canal voltado para a 
comunidade surda, mas elas 
acabaram tendo fim. Mesmo 
assim a abrangência era me-
nor do que ao alcance do Ca-
nal Libras. “Tem criança no 
interior sem internet, só com 
canal via satélite. A pessoa na 
roça, ela conseguirá assistir ao 
canal”, comentou, em Libras.

De acordo com o profes-
sor doutor em linguística 
pela Universidade de Brasília 
(UnB) Messias Ramos, a aces-
sibilidade em telas tem de ser 
difundida. Esse é um direito 
para que a comunidade surda 
possa estar em pé de igualda-
de com os demais. Segundo ele, 
a maioria das redes privadas 
precisam se adaptar ao quesito 
acessibilidade. “Muitas vezes o 
surdo perde a informação por-
que a TV não tem. É um sonho 
você trazer a TV e vê-la toda 
acessível”, comemora.

Participação da EBC
A Empresa Brasil de Co-

municação (EBC) vai parti-
cipar deste projeto, com atra-
ções produzidas por sua 
equipe, como o programa se-
manal de entrevistas Falas da 
Educação, que trará especia-
listas para debater as melho-
res práticas para a educação, e 
o Bate-papo em Libras.

Para as gravações, serão 
utilizados os estúdios da EBC 
em Brasília (DF), no Rio de Ja-
neiro (RJ) e em São Paulo (SP). 
A equipe também deve se des-
locar por todo o país para pro-
dução de material.
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Patrulha Maria da Penha da Paraíba é a única experiência do Nordeste visitada pela equipe do FBSP

PB concorre a prêmio de segurança
selo especial de práticas inovadoras

O Programa Integrado 
Patrulha Maria da Penha da 
Paraíba está concorrendo ao 
Selo Especial de Práticas Ino-
vadoras do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP). 
Dentre os 44 projetos pré-sele-
cionados desta edição do selo, 
o programa está entre as oito 
experiências visitadas pela 
equipe de avaliação do FBSP, 
a única experiência do Nor-
deste. O foco desta edição se-
rão as iniciativas, projetos ou 
práticas de enfrentamento da 
violência contra meninas e 
mulheres no contexto da pan-
demia de Covid-19.

A visita das técnicas da 
FBSP está acontecendo nas 
sedes do programa em João 
Pessoa e Campina Grande, 
desde essa segunda-feira. O 
objetivo é colher informa-
ções e comprovar a prática 
in loco com entrevistas das 
equipes multiprofissional, de-
legadas, juízes, defensores, 
policiais, coordenadoras do 
programa e mulheres assisti-
das pelo programa. A secre-
tária da Mulher e da Diversi-
dade Humana, Lídia Moura, 
está acompanhando a fase de 
avaliação, que ocorreu nes-
sa terça-feira (26), na sede em 
Campina Grande. Caso seja 
comprovado o êxito do pro-
grama, a experiência da Pa-
raíba será premiada com o 
selo. A divulgação está pre-
vista para julho.

Segundo Lídia Moura, um 
dos destaques da Paraíba ava-
liado foi a expansão do pro-
grama para Campina Grande 
durante a pandemia, atenden-
do mais 34 cidades, além das 
rotas de monitoramento 24 
horas. “Um dos critérios é exa-
tamente saber como a Paraíba 
atendeu e agiu de forma inte-
grada durante a pandemia, 
para que sirva de inspiração 
para outros Estados”, disse a 
pesquisadora Jaqueline Briga-
gão e professora da USP.  

A comandante da Patru-
lha Maria da Penha, Gabrie-
la Jácome, disse que concor-
rer ao selo é um marco para a 
Polícia Militar, pois significa o 
resultado de um trabalho In-
tegrado com olhar de gênero.  

“O prêmio representa que 
estamos no caminho certo da 
proteção da vida das mulhe-
res. A atuação em parceria 
com todos os órgãos é funda-
mental, além do trabalho com 
a equipe com fazer multidisci-
plinar”, complementa  a coor-
denadora estadual do Progra-
ma, Mônica Brandão.

O selo 
O Selo FBSP é uma ini-

ciativa do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, que 
tem como objetivo reconhe-
cer práticas com potencial de 
transformação em cenários de 
vulnerabilidade à violência, 
sistematizando e disseminan-
do o conhecimento produzi-
do por e para profissionais 
envolvidos com o tema da se-
gurança pública. Todas as ini-
ciativas, sejam finalistas ou 
premiadas com o Selo FBSP, 
encontram-se documenta-
das na Casoteca, que consis-
te em um conjunto de publi-
cações (livros físicos, e-books, 
vídeos, etc) que retratam as 
iniciativas de destaque em 
cada ano.

 

Visita das técnicas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública está acontecendo nas sedes do programa em João Pessoa e Campina Grande

Seap realiza identificação civil e emissão de documentos
para pessoas privadas de liberdade

As pessoas que estiverem 
ingressando no sistema pri-
sional e aquelas que estão nos 
últimos seis meses da pena, 
na Paraíba, estão sendo be-
neficiadas pelo programa de 
identificação civil por biome-
tria e emissão de documen-
tos. Ontem, o secretário da 
Administração Penitenciária, 
João Alves, e o secretário exe-
cutivo, João Paulo Barros, se 
reuniram com equipes técni-
cas do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), para 
discutir a ação que oficial-
mente será lançada na sexta-
feira (29) em solenidade no 
Tribunal de Justiça da Paraí-
ba. A assistente social e dire-
tora tesoureira do Conselho 
da Comunidade, órgão vin-
culado à Vara das Execuções 
Penais, Cizia Romeu também 
participou da reunião.

O secretário João Alves 
avaliou que esta parceria, que 
envolve diversas instituições, 
oferece uma série de benefí-
cios. Segundo ele, “ganham 
as pessoas privadas de liber-
dade que passam a ter mais 
dignidade de posse de seus 
documentos civis, pois te-
rão mais facilidade para con-
tinuar os estudos, conseguir 
emprego, e ganham suas fa-

mílias que terão um ente 
exercendo a cidadania. O ga-
nho se estende ao estado bra-
sileiro, à sociedade como um 
todo, pois os egressos do sis-
tema penitenciário com a de-
vida identificação civil terão 
mais oportunidades de reco-
meçar a vida no mercado de 
trabalho”.

No âmbito nacional estão 
diretamente envolvidos no 
processo de identificação civil 
e emissão de documentos os 
tribunais regionais federais, 
Justiça Militar, TSE, Receita 
Federal, Ministério da Eco-
nomia, Ministério da Defe-
sa, Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Huma-
nos. Em nível estadual, parti-
cipam os tribunais estaduais, 
os tribunais regionais fede-
rais, institutos de identifica-
ção e a Secretaria da Admi-
nistração Penitenciária.

A coordenadora do Nú-
cleo de Identificação Civil e 
Emissão do Programa Fazen-
do Justiça do CNJ, Ana Tere-
sa Lamarino, destacou que o 
programa é coordenado pelo 
Conselho Nacional de Justi-
ça e tem parceria com o Mi-
nistério da Justiça, a ONU, o 
Tribunal Superior Eleitoral e 
agora também com a partici-
pação da Secretaria da Admi-

nistração Penitenciária da Pa-
raíba (Seap). “A ideia central 
é identificar se a pessoa que 
teve a prisão mantida detém 
ou não documento ou se al-
gum documento precisa de 
regularização. Estamos fa-
lando de uma articulação dos 
poderes Judiciário e Executi-
vo, visando uma padroniza-
ção do sistema, com atuação 
da representante estadual do 

Programa Fazendo Justiça e 
Auditoria da Audiência de 
Custódia, diminuindo a re-
incidência”, detalhou.

Os novos cadastros das 
pessoas privadas de liberda-
de serão incorporados à Base 
Nacional de Identificação Ci-
vil do TSE. O objetivo é emi-
tir os documentos civis como 
RG, título eleitoral, segunda 
via do registro de nascimento 

e que os beneficiários tenham 
acesso a todas as políticas pú-
blicas de cidadania que é a 
principal finalidade da ação. 
Na Paraíba o processo já está 
em execução, numa ação con-
junta dos Poderes Judiciário e 
Executivo.

A assessora técnica do 
CNJ, Thaís Passos, explica 
que os kits biométricos para 
a identificação civil e emis-

são de documentos aqui no 
estado já foram doados pelo 
Departamento Penitenciário 
Nacional (Depen) em núme-
ro de 5.400, distribuídos com 
a Secretaria da Administra-
ção Penitenciária, Tribunal 
de Justiça e Justiça Federal. O 
CNJ vai ofertar treinamen-
to aos funcionários, inclusi-
ve da área de informática so-
bre o uso dos kits biométricos.

A feira solidária, organi-
zada pela Prefeitura de João 
Pessoa, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Social (Sedes), acontecerá a 
partir de hoje até a sexta-fei-
ra (29), das 8h às 15h , nos 
corredores do Centro Admi-
nistrativo Municipal (CAM), 
em Água Fria. 

Os servidores municipais 

e o público em geral poderão 
conhecer o que é produzido 
pelo artesanato local e com 
preços acessíveis. 

O programa de Econo-
mia Solidária da Prefeitura 
de João Pessoa atualmente 
conta com mais de 200 arte-
sãos. Para fazer parte do pro-
grama e expor suas peças, os 
interessados devem se di-

rigir até a Diretoria de Se-
gurança Alimentar e Nutri-
cional (Dessan), que fica na 
Sedes, no Centro Adminis-
trativo Municipal, em Água 
Fria. Lá, o interessado preen-
cherá um formulário, onde 
constam informações sobre 
o perfil do artesão, sua mo-
dalidade de produto e outras 
informações.

artesanato local

Sedes realiza feira solidária até sexta
n 

Feirinha da 
Economia 
Solidária tem 
opções de 
presentes para o 
Dia das Mães a 
partir desta 
quarta-feira

O secretário da Administração Penitenciária, João Alves (C), se reuniu com equipes técnicas do CNJ e do TSE

Foto: Secom/PB
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O objetivo 
é emitir 
documentos 
civis como 
RG, título 
eleitoral e 
segunda 
via do 
registro de 
nascimento 

O selo
O objetivo é 

reconhecer práticas 
com potencial de 

transformação 
em cenários de 
vulnerabilidade

à violência

Foto: Secom/PB
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Campinense e Sousa se en-
frentam hoje, às 20h15, no Estádio 
Amigão, em Campina Grande, em 
duelo que vai definir o segundo fi-
nalista do Campeonato Paraibano. 
A Raposa joga pela vantagem do 
empate para avançar à decisão, en-
quanto o Dinossauro precisa ven-
cer a partida, com diferença de dois 
gols, se quiser garantir a presença 
na decisão do Estadual.

O duelo entre rubro-negros e 
alviverdes é cercado de interesses, 
pois além da presença na grande 
decisão do certame, quem avançar 
já garante vaga na Copa do Brasil, 
em 2023, de quebra ainda embol-
sa um valor expressivo nos cofres. 
Além da participação na competi-

ção nacional, em caso da conquis-
ta do título de campeão paraiba-
no, Campinense ou Sousa pode 
representar o futebol da Paraíba 
na Copa do Nordeste da próxima 
temporada.

Nesta temporada, as duas equi-
pes participaram da Copa do Bra-
sil e da Copa do Nordeste. Pelas 
respectivas participações, o Cam-
pinense recebeu R$ 1,91 milhão, o 
Sousa garantiu o montante de R$ 
1,26 milhão. Depois de decidirem 
a edição passada da competição es-
tadual, as equipes se reencontram 
numa fase de mata-mata, no entan-
to apenas uma delas estará nova-
mente na decisão.

O Campinense é quem leva 
vantagem por ter vencido a pri-
meira partida, por 1 a 0, em Sousa. 
O rubro-negro joga pelo empate 

para avançar à grande final. Mes-
mo com a vantagem, o meia Dio-
ne preza respeito pelo adversário, 
mas garante que o pensamento do 
time é entrar em campo para ven-
cer a partida.

“Estamos conscientes da vanta-
gem, porém, ela é mínima, já que 
um ataque perfeito do adversário 
pode dificultar os nossos planos, 
por isso temos que manter a aten-
ção. Vamos enfrentar uma equipe 
forte, no entanto, nosso objetivo é 
vencer a partida e chegar à final do 
campeonato”, comentou.

O Sousa não vive um bom 
momento na temporada. O clu-
be amarga uma sequência de três 
derrotas, tendo perdido uma in-
vencibilidade de dez partidas, jo-
gando em casa, justamente contra 
o Campinense. Agora, para rever-

ter o placar, em Campina Grande, 
o alviverde terá de vencer a Raposa 
com dois gols de diferença, se qui-
ser ir à final da competição. 

A única vitória do Sousa contra 
o rubro-negro, em Campina Gran-
de, pelo Estadual, por dois gols de 
diferença, aconteceu em 2012, vi-
tória por 2 a 0, e conquista do se-
gundo turno daquela edição. Caso 
o Sousa vença a partida por dife-
rença de um gol, o finalista será 
definido por cobrança de pênaltis. 
Dez anos já se passaram e agora o 
treinador Tardelly Abrantes espe-
ra quebrar o tabu em mata-mata, 
para levar o clube a mais uma de-
cisão do Estadual.

“Não há nada perdido. Ape-
sar de não vivermos um bom mo-
mento na temporada, vamos em 
busca do resultado, mesmo jogan-

do com a desvantagem. Temos no-
venta minutos para lutar. A des-
vantagem é mínima, vamos nos 
comportar em campo para ten-
tar reverter a situação e conquis-
tar a vaga à final”, comentou Tar-
delly Abrantes.

Por determinação do Tribunal 
de Justiça Desportiva de Futebol 
(TJDF-PB), assim como aconteceu, 
em Sousa, na primeira partida da 
semifinal, o duelo das equipes, 
em Campina Grande, também vai 
ocorrer com a presença apenas da 
torcida do clube mandante. 

O quarteto de arbitragem res-
ponsável por conduzir a partida, 
fica por conta de Diego Roberto 
- Árbitro Central; Rafael Guedes 
e Mattheus Tcharles - Assisten-
tes; Douglas Magno é o Quarto 
Árbitro.

Campinense tem a vantagem do empate diante do Sousa, em jogo que revive a final do Paraibano de 2021

Segundo finalista sai hoje no Amigão
paraibano 2022

Paraíba vence Paraná e joga hoje contra Mato Grosso
brasileiro escolar de voleibol

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Na última quarta-feira, dia 20, as duas equipes se 
enfrentaram no Marizão e o Campinense levou a melhor 

sobre o Sousa, com a vitória de 1 a 0

Foto: Samy Oliveira/Campinense

O vôlei masculino da Paraíba se-
gue fazendo bonito no Campeonato 
Brasileiro Escolar Sub-17 de Voleibol 
que está sendo disputado na cidade 
de Foz da Iguaçu, no Paraná. Ontem, 
os meninos do Colégio Polígono, co-
mandados pelo técnico Jorge Carva-
lho, venceram os donos da casa por 2 
sets a 1, em jogo dos mais disputados 
e decidido apenas no tie-break, par-
ciais de 25 x 18, 19 x 25 e 15 x13 e se-
guem firmes em direção à classifica-
ção. A vitória deixou o técnico Jorge 
Carvalho bastante emocionado de-
vido ao jogo tenso, já que iniciaram 
vencendo o primeiro set e depois o 
Paraná empatou, ficando dramática 
a partida, sendo decidida na melhor 
concentração dos atletas paraibanos.

“Vencemos o Paraná por 2 a 1. Se 

ganharmos do Mato Grosso nesta 
quarta-feira estaremos entre os qua-
tro melhores do Brasil”, disse Jorge 
Carvalho. Na estreia, a Paraíba der-
rotou a equipe do Acre por dois sets 
a zero. O jogo de hoje contra a equi-
pe do Mato Grosso será às 9 horas 
da manhã no ginásio 3 do Costa Ca-
valcanti. O Campeonato Brasileiro 
Escolar Sub-17 de Voleibol começou 
na última segunda-feira e será con-
cluído no próximo sábado. A Paraí-
ba está representada, no masculino, 
pelo Colégio Polígono, e no femini-
no, pelo IE Colégio e Curso, que per-
deram na estreia para o Pará por 2 
sets a zero. Participam os 26 Estados 
da Federação, mais o Distrito Fede-
ral. Durante a competição, as delega-
ções têm a oportunidade de conhecer 
o Parque Nacional do Iguaçu, Parque 
das Aves, Marco das Três Fronteiras 
e ainda a Itaipu Binacional.

Geraldo Varela 
gvarellajp@epc.pb.gov.br O técnico 

Jorge Carvalho 
e os atletas 
do Colégio 
Polígono 
vibram com 
o ponto final 
no tie-break 
sobre o Colégio 
Estadual do 
Paraná, no 
ginásio da 
AABB, em Foz 
do Iguaçu
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O paraibano Willians 
Araújo deu mais um impor-
tante passo rumo aos Jogos 
Paralímpicos 2024, que acon-
tecerão na França. O judo-
ca conquistou o lugar mais 
alto do pódio no Grand Prix 
Paralímpico de Antália, na 
Turquia, realizado nos dias 
23 e 24 deste mês. Esta foi 
a primeira competição do 
Judô Paralímpico, que so-
mou pontos para o ranking 
mundial, após as mudan-
ças de regras aprovadas pela 
IBSA (sigla em inglês para 
Federação Internacional de 
Esportes para Cegos).

“A gente treina todo dia 
pra buscar esse resultado e 
pra mim foi muito importan-
te. A gente sempre almeja o 
ponto mais alto do pódio, en-
tão foi uma competição per-
feita pra mim”, afirmou o 
judoca que é nascido em Ria-
chão do Poço e mora no Rio 
de Janeiro onde treina pela 
Seleção Brasileira desde 2011. 
Na Turquia, Willians Araú-
jo fez três lutas e venceu as 
três por ippon, considerado o 
ponto mais completo nas re-
gras do judô, no qual o luta-
dor derruba o adversário com 
costas e ombros no chão, imo-
bilizando-o por, no mínimo, 
30 segundos.

O ouro na Turquia coloca 
o atleta em posição de desta-
que no ranking de melhores 
do mundo, mas ainda assim 
Willians Araújo não descan-
sa, o atleta já está de olho na 
próxima competição, o Grand 
Prix que acontece nos dias 
28 e 29 de maio em Nur Sul-
tanno, no Cazaquistão, e que 
também contará ponto para 
Paris 2024. “É muito bom co-
meçar com o pé direito, devo 
ficar em primeiro no ranking 
mundial e é  legal começar as-

Sem entrar em quadra 
para um jogo oficial desde 
julho do ano passado, Ro-
ger Federer confirmou, on-
tem, seu primeiro torneio 
na atual temporada. O te-
nista suíço vai disputar o 
Torneio da Basileia, de ní-
vel ATP 500, diante dos seus 
compatriotas, no fim de ou-
tubro deste ano.

A presença do ex-núme-
ro 1 do mundo foi anuncia-
da pela organização do tor-
neio suíço. Em contato com a 
Agência de Notícias The As-
sociated Press, o empresá-
rio do atleta, Tony Godsick, 
confirmou os planos do 
suíço de fazer seu retor-
no na reta final da tem-
porada. Atual 41o do 
ranking, Federer en-
trará na competição 
com ranking prote-
gido, podendo ser 
cabeça de chave na 
quadra dura e co-
berta da Basileia.

O agente, no en-
tanto, evitou confirmar 
a presença do veterano em 
outros torneios, mais cedo, 
no calendário. Apesar dis-

so, já se sabe que o suíço pre-
tende entrar em quadra na 
Laver Cup deste ano, no fim 
de setembro. O torneio, que 
tem o próprio tenista como 
um dos seus organizadores, 
será disputado em Londres.

Judoca paralímpico subiu no lugar mais alto do pódio no Grand Prix de Antália e segue em busca de Paris 2024

Willians Araújo vence na Turquia
paraibano

O destino reservou mais uma decisão para 
Campinense e Sousa no Certame Estadual 
como no ano passado, mas desta vez 

nas semifinais. Apesar da vantagem obtida 
pela Raposa lá no Marizão não vejo um grande 

favoritismo até porque o ano já reservou alguns 
resultados ruins no Amigão nesta temporada 
para o time de Ranielle Ribeiro como as 
derrotas para o Bahia e Ceará pela Copa 

do Nordeste e futebol continua sendo um 
esporte muito imprevisível. Achar que o Sousa 
está morto é como peru que morre de véspera. É 
inegável o melhor momento do rubro-negro, mas 
os confrontos com o Dinossauro não têm sido 
fáceis. Vamos recapitular:  No Paraibano do ano 
passado, nas finais foram dois jogos difíceis, 1 a 
0 no Amigão para a Raposa e 0 a 0 no Marizão. 
Na Série D, uma vitória para cada e apertado de 
novo com 1 a 0 para o rubro-negro e 3 a 2 para o 
alviverde, ambos em seus domínios. Quer mais, 
na Copa do Nordeste deste ano um 2 a 1 para 
a  Raposa. Perceberam o equilíbrio, apesar da 
pequena vantagem do time de Campina Grande. 
Os jogadores do Sousa estão “mordidos” pelas 
três derrotas consecutivas e vão entrar com o 
propósito de mudar esse retrospecto. Além do 
mais não estar em jogo somente a vaga para a 
final do Campeonato, mas sim muito dinheiro, 
pois o vencedor estará classificado para a Copa 
do Brasil que este ano pagou, na primeira fase, 
a cota de R$ 620 mil com tendência a aumento 
desse valor em  2023. Então, as equipes vão entrar 
em campo sabendo dessa pomposa gratificação 
em mais uma competição com alta possibilidade 
de chegar, mais à frente, na Copa do Nordeste, 
vaga reservada ao campeão. Então, como se 
diz lá no Sertão, “O cancão vai piar” e eu não 
tenho dúvida. Futebol se ganha dentro de campo 
e com muita determinação, não importando 
suposto favoritismo. O Campinense vai precisar 
se impor no Amigão, ser mais ousado, pra não ser 
surpreendido. Para mim, jogo complicado para se 
prever um resultado. 

Brasileiro
À exceção do Sousa que perdeu duas partidas, 

os outros representantes do Estado no Campeo-
nato Brasileiro vão muito bem. Botafogo e Campi-
nense no chamado G8 da Série C, grupo dos oito 
melhores, exatamente os que passam à segunda 
fase. Precisam sempre fazer o dever de casa como 
fez o Botafogo e agora tem de repetir a dose o 
Campinense. Uma competição longa em que você 
não pode vacilar em seus domínios. No fim de 
semana, a Raposa recebe a Aparecidense no Ami-
gão para não repetir o primeiro jogo da final da 
Série D quando foi derrotado em Campina Gran-
de. O Belo vai jogar no Ceará, contra o Ferroviário. 
Que os dois continuem subindo na tabela. Já na 
Série D, a surpresa do São Paulo Crystal com duas 
vitórias, uma em casa e outra fora; e a decepção 
do Sousa com duas derrotas. Ainda tem tempo 
para se recuperar. Os dois se enfrentam no domin-
go, em Cruz do Espírito Santo.

Eleições na FPF
O tempo passa, mas as eleições na Federa-

ção Paraibana de Futebol não mudam. O modus 
operandi é o mesmo há mais de 30 anos até 
porque é avalizado pelos clubes, principalmente 
aqueles que aproveitam o processo para tirar 
algum proveito. Almoços, jantares, visitas e be-
nesses fazem parte do jogo eleitoral. Sempre foi 
assim e acho que a atual presidente segue bem 
a cartilha e, ao meu ver, não faz nada ilegal. 
Ninguém participa do processo amarrado, à 
força, de forma alguma. Quem o está apoiando 
sabe perfeitamente bem o motivo. Sempre digo e 
vou repetir: os maiores culpados pela desorgani-
zaçãlo do futebol brasileiro não são os presiden-
tes de federações ou da CBF, mas sim os dirigen-
tes de clubes que desconhecem ou não querem 
saber a força que tem num processo eleitoral. 
Vocês já ouviram falar de alguma federação 
quebrada? Não existe uma, até porque a rica 
CBF banca todas. E clubes falidos já tomaram 
conhecimento de algum?. São muitos. Esse é o 
futebol na terra de Mãe Preta e Pai João.

Geraldo 
   Varela

gvarellajp@gmail.com | Editor de Esportes

Decisão sem
favoritismo

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

sim”. A terceira e última eta-
pa do Grand Prix de Judô Pa-
ralímpico acontecerá em São 
Paulo, nos dias 2 e 3 de julho.

João Neto, técnico e coor-
denador da Seleção Parai-
bana de Judô e treinador da 
Vila Olímpica Parahyba, onde 
Wilians treina quando vem a 
João Pessoa, parabenizou o 
atleta. “Deu um super salto 
rumo à paralimpíada. Para o 
meio paralímpico paraibano é 
mais uma motivação para que 
nossos atletas sigam o mesmo 

passo, isso só reforça o nosso 
esforço em manter a chama 
do judô paralímpico incluí-
do acesa”. 

Sobre as mudanças, refe-
rentes às classes oftalmológi-
cas e às categorias de peso, o 
atleta que se enquadra no gru-
po de totalmente cegos come-
morou a divisão entre os ca-
pazes de perceber vultos e 
definir imagens.

 “A gente já esperava isso 
há muito tempo. Todo mun-
do sabe que os que enxergam 

(baixa visão) tinham vantagem 
sobre nós. Fico feliz por ter-
mos alcançado essa mudança. 
Já em relação ao peso, ficamos 
tristes porque havia sete cate-
gorias e agora são apenas qua-
tro”.  Nas categorias de peso, 
as 13 já existentes (sete para 
homens e seis para mulheres) 
foram substituídas por oito no-
vas, sendo quatro masculinas 
(até 60 kg, até 73 kg, até 90 kg e 
acima de 90 kg) e quatro femi-
ninas (até 48 kg, até 57 kg, até 
70 kg e acima de 70 kg).

O ouro na Turquia coloca o paraibano Willians Araújo em posição de destaque no ranking

Fotos: Reprodução/Instagram

Sem jogar desde julho, Roger Federer
anuncia retorno às quadras de tênis

Torneio da basileia

Agência Estado Se ele não puder 
jogar, é possível 
que seu retorno 
oficial ao circui-
to seja mesmo na 
Basileia, onde já 
conquistou dez 
títulos, no dia 25 
de outubro. Até 
lá, o experien-
te jogador já terá 

completado 41 
anos de idade.

Ele  n ão  joga 
uma partida oficial 
desde o início de ju-

lho do ano passado, quando 
foi surpreendido pelo po-
lonês Hubert Hurkacz nas 
quartas de final de Wimble-
don. No total, ele disputou 
apenas cinco competições 
em 2021 e 13 jogos dispu-
tados (nove vitórias e qua-
tro derrotas). Seu melhor re-
sultado foi a campanha no 
Grand Slam britânico.

O tenista suíço vem en-
frentando seguidos proble-
mas físicos no joelho direito 
desde o início da pandemia 
de Covid-19. Desde 2020, 
já foram três cirurgias no 
mesmo local. Inicialmen-
te, seu plano era voltar em 
Wimbledon, em junho deste 
ano. Mas, em novembro de 
2021, ele avisou que já des-
cartara o Grand Slam britâ-
nico e projetava retornar so-
mente no segundo semestre 
deste ano.

Desde o início da pandemia de covid-19, 
o tenista suíço vem enfrentando seguidos 
problemas físicos no joelho direito 
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Jürgen Klopp foi só elo-
gios, ontem, a Unai Emery, 
técnico do Villarreal, rival do 
Liverpool nesta quarta, pela 
ida da semifinal da Liga dos 
Campeões, às 16 horas, no 
Estádio Anfield. O treinador 
do clube inglês enumerou 
as qualidades do treinador 
espanhol e avisou que sua 
equipe não vai subestimar o 
adversário, como fizeram Ju-
ventus e Bayern de Munique 
nos confrontos anteriores da 
competição.

"Talvez o Villarreal tenha 
tido alguma vantagem sobre 
Juventus e Bayern porque fo-
ram subestimados, mas isso 
não vai acontecer conosco. 
Ele estão em sétimo no Espa-
nhol. E, depois de ganhar do 
Bayern, Unai mudou todos 
os titulares para enfrentar o 

Athletic Bilbao. Mesmo as-
sim, empataram. A Espanha 
tem uma liga muito competi-
tiva e Unai tem demonstrado 
que tem um plano para cada 
jogo", comentou Klopp.

O treinador alemão se de-
bruçou sobre o rival espanhol 
nas últimas semanas e admi-
tiu surpresa com as variações 
do Villarreal tanto no Cam-
peonato Espanhol quanto na 
Liga dos Campeões. "Fize-
mos uma análise adequada. 
Já tinha muito respeito por 
Emery e pelo Villarreal antes. 
Mas assisti aos seus últimos 
jogos com cuidado e uau! Im-
pressionante!", declarou.

"Emery é um técnico ob-
cecado por detalhes. Tem di-
ferentes formas de pressionar 
e reagir diante de diferentes 
resultados. É um técnico de 
primeiro nível mundial e está 
fazendo um trabalho incrí-

vel", completou Klopp.
Para o comandante do 

Liverpool, o jogo desta quar-
ta será "especial". "Será uma 
grande partida. Muitos trei-
nadores e jogadores se esfor-
çam a vida inteira para ter 
esta oportunidade de jogar 
uma semifinal. Por isso te-
mos que curtir o momento", 
disse o técnico. No entanto, 
ele admitiu que o time in-
glês poderá ter dificuldades 
com a eventual retranca do 
Villarreal, como aconteceu 
diante do Everton, pelo 
Campeonato Inglês, no fim 
de semana. "Há momentos 
que vamos sofrer e sabemos 
disso. Não precisamos ficar 
nervosos em campo, mas 
podemos fazer o rival sofrer 
também. Vamos lutar pelo 
nosso resultado e enfrentar 
o Villarreal porque este jogo 
significa tudo para nós."

Brasil Futebol Expo está de
volta depois de dois anos

A Brasil Futebol Expo está de volta! Depois 
de dois anos inativa por conta da pandemia, o 
maior encontro sobre futebol da América Latina, 
promovido pela Confederação Brasil de Futebol 
(CBF), voltará a acontecer, em sua segunda edi-
ção, entre os dias 4 e 8 de setembro, no Espaço 
Pro Magno, em São Paulo.

Com o objetivo de fortalecer e desenvolver 
ainda mais as estruturas do esporte mais po-
pular do mundo, a Brasil Futebol Expo 2022 vai 
discutir o futebol além das quatro linhas, em um 
evento focado em educação, negócios, experi-
ências e inovações. Todos os detalhes, como a 
grade de programação e convidados, serão di-
vulgados pelo Instagram da Brasil Futebol Expo 
(@bfexpo). Os cursos e palestras poderão ser 
adquiridos pelo site www.brasilfutebolexpo.com.
br, conforme os lotes de vendas forem liberados.

Curtas
Pelé agradece homenagem
feita por Luva de Pedreiro

Iran Ferreira, mais conhecido nas redes sociais 
como Luva de Pedreiro, recebeu, na última segunda-
feira, uma mensagem especial de Pelé. O Rei 
do Futebol agradeceu homenagem feita pelo 
jovem baiano em um de seus vídeos e disse ter 
ficado muito feliz com o presente. “Garoto, a sua 
homenagem me fez sorrir. Obrigado pelo carinho. 
‘Receba’ o meu abraço”, escreveu Pelé no Instagram, 
fazendo menção à expressão amplamente repetida 
pelo jovem e seus fãs: “Receba”. Com 81 anos, Pelé 
está em tratamento contra um tumor no cólon que foi 
descoberto em 2021. Desde então, o Rei do Futebol 
enfrenta uma rotina de idas e vindas ao hospital 
para o tratamento. Na última semana, Pelé ficou 
alguns dias internado no Hospital Albert Einstein, 
em São Paulo.

COB define porta-bandeiras
no Sul-Americano de Rosário

A nadadora Stephanie Balduccini e Henrique 
Fernandes, do taekwondo, foram anunciados 
como porta-bandeiras do país na Cerimônia de 
Abertura dos Jogos Sul-Americanos da Juventude 
Rosário 2022, que terá início amanhã, na Argen-
tina. O presidente do Comitê Olímpico do Brasil 
(COB), Paulo Wanderley, deu a notícia aos atletas 
nessa segunda-feira, durante evento de concen-
tração, no Centro de Treinamento do COB, no Rio 
de Janeiro, que antecedeu ao embarque da pri-
meira parte da delegação nacional. Em Rosário, o 
Brasil contará com 230 atletas de até 18 anos em 
26 modalidades.  Stephanie Balduccini é um dos 
principais nomes da nova geração da natação 
do país. Ela foi a caçula da equipe brasileira nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio e alguns meses depois 
brilhou no Pan Jr. de Cali ao conquistar sete 
medalhas de ouro. Stephanie já deixou de ser pro-
messa e hoje é uma realidade. 

CBF demite dirigentes que
atuavam na arbitragem

Wilson Luiz Seneme deu novos passos em 
direção à reformulação que pretende fazer na 
comissão de arbitragem da CBF, setor que chefia 
desde o início de abril. Nessa segunda-feira 
foram oficializados os desligamentos de dez 
funcionários, que tinham cargos de comando 
na arbitragem brasileira. As mudanças também 
fazem parte de um conjunto de medidas que 
estão sendo postas em prática pelo presidente 
Ednaldo Rodrigues.

Entre os demitidos estão nomes importantes, 
como Sérgio Corrêa, ex-presidente da Comissão 
de Arbitragem (2007-2012, 2014-2016) e que era 
responsável pelo VAR, Manoel Serapião, que 
fazia análise sobre o desempenho dos árbitros, 
coronel Marcos Marinho, que foi levado para a 
CBF por Marco Polo Del Nero, e o ex-árbitro José 
Roberto Wright. A informação foi obtida inicial-
mente pelo ge e confirmada mais tarde pela 
reportagem do Estadão. Outros nomes que não 
farão mais parte do quadro de funcionários da 
CBF estavam ligados à logística, funcionamen-
to do VAR e desenvolvimento e relacionamento 
com os árbitros: Almir Alves, Érika Krauss, José 
Mocellin, Nilson Monção, Marta Magalhães e 
Cláudio Cerdeira.

O Palmeiras pode deixar 
bastante encaminhada sua 
classificação às oitavas de fi-
nal da Copa Libertadores caso 
some uma vitória em visita ao 
Emelec, hoje, às 21h. Chegaria 
aos nove pontos e praticamen-
te carimbaria a vaga. Mas o la-
teral-direito Mayke alerta que 
será um compromisso bastan-
te difícil no Equador e celebra 
o triunfo por 3 a 0 sobre o Co-
rinthians no Brasileirão que 
deixou o clube “mais leve” 
para a terceira rodada da com-
petição Sul-Americana.

O Palmeiras defenderá na 
casa do Emelec uma invenci-
bilidade de 18 partidas como 
visitante na Copa Libertado-
res. São 16 jogos contra o man-
dante em seus domínios, além 
de duas decisões em campo 
neutro contra Santos e Fla-
mengo, respectivamente.

O Palmeiras ainda não ha-
via vencido em três jogos no 
Brasileirão, somava somente 
dois pontos, e desencantar no 
clássico foi um bom combus-
tível para defender seus 100% 
de aproveitamento na Liber-
tadores.

“Tem sempre um gostinho 
especial vencer um dérbi e 
agora estamos mais leves. Gra-
ças a Deus conseguimos uma 
excelente vitória, todos estão 
de parabéns e, após um resul-
tado assim, a confiança sem-
pre sobe”, acredita. 

“Sobre a partida no Equa-
dor, será um adversário difí-
cil e vamos com o intuito de 
fazer um bom jogo e, se possí-
vel, voltar com os três pontos. 
Ganhamos duas na competi-
ção e, se ganharmos essa par-
tida, a gente dá uma tranqui-
lizada na tabela.”

Titular nos dois jogos da 
Libertadores, Mayke deve 
mais uma vez aparecer na 
vaga de Marcos Rocha, o 
dono da posição, em rodízio 
de Abel Ferreira no elenco 
verde. O bicampeão vem 
usando escalação alternativa 
na Libertadores. Para o lateral, 
uma obrigação de apresentar 
um bom rendimento pela 
grandeza do companheiro. 
“Quando cheguei, eu disse: 
colocaram uma bomba para 

o meu lado (risos). Mas é 
uma honra e um orgulho 
representar essa camiseta 
dentro de campo, o Marcos 
(Rocha) tem uma história 

linda, não só no clube como 
também na seleção, então, é 
um prazer enorme. Procuro 
sempre entrar em campo e 
dar o meu melhor”, completa.  

Mais dois clubes brasileiros 
jogam pela Libertadores, 
hoje. o América-MG recebe 
o Tolima e o Fortaleza o 
Alianza Lima. 

Jogos de hoje
n Série b
19h
CRB x Náutico
Operário-PR x Grêmio
21h
Guarani x Criciúma
21h30
Vasco x Ponte Preta

n LibertadoreS
19h
América-MG x Tolima
21h
Emelec x Palmeiras
19h
Fortaleza x Alianza Lima

n SuL-americana
19h15
Cuiabá x River Plate-URU
21h30
Antofagasta x Atlético-GO

n Liga doS campeõeS
16h
Liverpool x Villarreal

Atual campeão da competição pode encaminhar a classificação à segunda fase em caso de vitória no Equador

Palmeiras enfrenta, hoje, o Emelec
copa libertadores

Técnico do Liverpool destaca qualidades 
no Vilarreal para o primeiro jogo decisivo

liga dos campeões

Agência Estado
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O atacante Rony tem presença confirmada na partida de hoje contra o Emelec, no Equador

Agencia Estado
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1521 — Fernão de Magalhães, 
navegador português
1605 — Papa Leão XI
1959 — Manuel Veloso Borges, 
médico e político (PB)
1995 — Raphael Rabello, 
violinista e compositor (PB)
1999 — Machado Bittencourt
(Juremi Machado Bittencourt Pereira), cineasta, 
fotógrafo, escritor, historiador, memorialista, 
jornalista e professor de cinema (PB)
2011 — Neusinha Brizola, 
cantora e compositora brasileira
2019 — Henrique Jorge, radialista (PB)
2021 — Luiz Fernando de Barros Júnior, político, 
gestor público, jogador e dirigente de futebol (PB)

Mortes na História

Obituário

Rafael Kent
23/4/2022 – Aos 42 anos, de causas 
não reveladas. Um dos mais 
importantes diretores de clipes do 
Brasil. O cineasta era sócio e diretor 
da Produtora Cave, da qual Kent 
era sócio. Ele trabalhou em vários 
clipes de sucesso, como ‘Bang’, de Tiago Iorc, em 
2016; e ‘Passarinhos’, de Emicida, em 2015.

Foto: Instagram

Ian Guest
23/4/2022 – Aos 82 anos, em 
Tiradentes (MG), de causa não 
divulgada. Pianista, compositor, 
educador, produtor, arranjador 
e professor que era natural da 
Hungria e vivia no Brasil desde 
1957, em Tiradentes, em Minas Gerais. Bacharel 
em Composição pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), foi professor de extensão 
na Escola de Música da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, também 
na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), 
e na Bituca Universidade de Música Popular, em 
Barbacena (MG). Presenciou o início da bossa nova 
e foi parceiro de Raul Seixas e Vinícius de Moraes.

Foto: Facebook

Anderson Ricardo da Silva
22/4/2022 – Aos 25 anos, em 
Desterro (PB), assassinado. Seu 
corpo foi encontrado perto de um 
matadouro. O crime segue sendo 
investigado pela Polícia Civil.

Foto: TV Paraíba

João Quirino Filho
24/4/2022 – Aos 36 anos, após ser 
atropelado por um carro na PB-004, 
entre os municípios de Santa Rita e 
Cruz do Espírito Santo, na Região 
Metropolitana de João Pessoa (PB). O 
técnico de climatização participava 
de um passeio de bicicleta com outras três pessoas, 
que também foram atingidas pelo carro.

Foto: Reprodução

Glauto Tuquarre
25/4/2022 – Aos 49 anos. Médico 
oncologista morreu em um avião 
quando viajava para a lua de mel 
com a esposa. A aeronave havia 
partido do Brasil com destino às 
Maldivas. A suspeita, segundo 
familiares, é que ele tenha sofrido um infarto. O 
avião pousou em Doha, capital do Catar. Nascido 
no Amazonas, ele era formado pela Universidade 
Federal do Piauí (UFPI), tinha mestrado em 
câncer de intestino e era doutorando em recidiva 
do câncer de mama (retorno da doença após o 
paciente ser considerado curado).

Foto: Reprodução

Suzana Faini
25/4/2022 – Aos 89 anos, no Rio 
de Janeiro (RJ), de causa não 
divulgada. Atriz que participou de 
diversas novelas, como ‘Irmãos 
Coragem’ (1970), ‘Dancin’ Days’ 
(1979), ‘Salve Jorge’ (2012) e ‘Escrito 
nas Estrelas’. Paulistana, iniciou a carreira artística 
como bailarina profissional.

Foto: Divulgação

Niza de Castro Tank
24/4/2022 – Aos 91 anos. Professora 
do Instituto de Artes (IA) da Unicamp. 
Foi a primeira docente da cadeira 
de canto do Departamento de 
Música do IA e era uma das maiores 
cantoras líricas do país, com 
destaque para a interpretação das obras de Carlos 
Gomes. Nasceu em Limeira (SP), em 1931. Em 1959, 
foi a primeira soprano a gravar a ópera ‘Il Guarany’, 
de Carlos Gomes, interpretando a personagem Ceci, 
em uma iniciativa do maestro Armando Belardi, 
então diretor artístico da Rádio Gazeta.

Foto: Antonio Scarpinetti

Aforismo
“O nascimento leva à morte, 

a morte precede o nascimento. 
Então, se você quiser ver a 
vida como ela realmente é, 
ela está cercada por ambos 

os lados pela morte.”(Osho)
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Os cartórios da Paraíba devem 
manter os plantões de atendimen-
to à população durante os fins de 
semana e feriados com o serviço de 
registro civil das pessoas naturais 
devidamente ativo. A recomenda-
ção é do Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB), por meio das Promo-
torias de Justiça de cada região, em 
consonância com as orientações da 

Nota Técnica 01/2022, emitida re-
centemente pelo Centro de Apoio 
Operacional (CAO) da Cidadania 
e Direitos Fundamentais do MPPB.

De acordo com o documento, os 
cartórios em funcionamento nos 
municípios paraibanos devem obe-
decer ao artigo 4º, inciso 1º, da Lei 
8.935/94, que dispõe sobre o servi-
ço de registro civil das pessoas na-
turais, que, por sua vez, deve ser 
prestado, além dos dias úteis, nos 
sábados, domingos e feriados, con-

forme o sistema de plantão, assegu-
rando, também, o registro de óbitos 
ocorridos nestes dias.

A promotora de Justiça e coor-
denadora do CAO do MPPB, Liana 
Carvalho, afirma que o objetivo é 
instruir os promotores sobre como 
proceder, bem como fornecer mode-
los de peças que possam ser aplica-
das às recomendações em seus res-
pectivos locais de atuação. “O CAO 
funciona como um Centro de Apoio 
às Promotorias, mas não tem atri-

buição de fazer a recomendação. Por 
isso, essa nota visa instruir os pro-
motores sobre o tema, e aqueles que 
assim desejarem poderão emitir as 
recomendações nesse sentido”, es-
clarece Liana.

A recomendação determina, ain-
da, a proibição da realização de se-
pultamento sem a certidão de óbito. 
E que a declaração de óbito, emitida 
pelo médico responsável, não pode 
substituir o documento jurídico, le-
galmente registrado em cartório.

Conforme as diretrizes aos cartó-
rios de registro civil bem como aos 
gestores municipais, caso não haja a 
possibilidade de se fazer o registro 
dentro do prazo de até 24 horas do 
falecimento – seja por motivos rela-
cionados à distância, seja por qual-
quer outra causa relevante –, o as-
sento será lavrado depois, “com a 
maior urgência, e dentro dos pra-
zos fixados no artigo 50, da Lei de 
Registros Públicos, sendo essa a ex-
ceção e não a regra”.

Atendimento à população deve permanecer durante os fins de semana e feriados com o serviço de registro civil ativo

MPPB cobra plantões dos cartórios
ÓBITOS E NASCIMENTOS

Gabriel Ferreira
23/4/2022 – Aos 18 anos, em Patos 
(PB), vítima de homicídio. Foi morto 
a tiros quando estava caminhando 
na rua de sua casa. A Polícia Civil 
está investigando o caso.

Foto: Reprodução

Tarcísio de Lima Carvalho
(Tarcísio Sardinha)
25/4/2022 – Aos 58 anos, em 
Fortaleza (CE). Violonista e 
compositor considerado uma 
referência do choro moderno. 
Era autodidata e tocava 
profissionalmente desde os 15 anos. Nasceu em 
São Luís do Maranhão, mas como cresceu em 
Fortaleza, considerava-se cearense. Certa vez, ao 
constatar que o violonista não era alfabetizado 
musicalmente, o maestro Eleazar de Carvalho, 
impressionado com sua proficiência, disse ao 
músico que ele tinha ouvido absoluto. Na ocasião, 
o violonista vivia em João Pessoa (PB) na casa do 
irmão, que era músico da Orquestra Sinfônica da 
Paraíba (OSPB), regida então por Eleazar.

Foto: Reprodução

Henderson Mangueira
25/4/2022 – Aos 28 anos, em 
Piancó (PB), encontrado morto em 
sua residência. Era filho do ex-
prefeito de Diamante (PB), Hércules 
Mangueira. Atualmente trabalhava 
no Cartório de Registros de Imóveis 
da cidade de Piancó. A causa da morte não foi 
informada e está sendo investigada.

Foto: Jordan Oliveira

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Kane Tanaka
19/4/2022 (divulgado em 25/4/2022) – 
Aos 119 anos. Japonesa reconhecida 
pelo livro dos recordes como a 
pessoa mais velha do mundo. Ela 
nasceu em 2 de janeiro de 1903 
na região de Fukuoka (sudoeste 
do Japão), no mesmo ano em que Marie Curie 
se tornou a primeira mulher a vencer um Prêmio 

Foto: Kyodo

Nobel. Tinha uma saúde relativamente boa até 
recentemente e morava em uma casa de repouso, 
onde gostava de jogos de tabuleiro, de resolver 
problemas matemáticos, de tomar refrigerantes e 
de comer chocolate.

Breves & Curtas
# Jovem incendeia caixão em frente a cemitério
Na madrugada do dia 24 de abril, o jovem Thiago 
Lucena invadiu uma funerária em Teixeira (PB), 
pegou um caixão, foi para a frente do cemitério 
da cidade e ateou fogo na urna funerária. Ouvido 
pelo site Patosonline, o jovem revelou que estaria 
passando por um momento difícil psicologicamente 
e que havia sentido que precisava transmitir um 
recado para alguém: “Eu agi por impulso no 
momento, mas já estava meio que premeditado isso 
na minha cabeça, queria passar um recado para 
alguém, não sei, não sei também quem era, mas 
eu sentia que eu precisava fazer isso, passar esse 
recado, e é isso que aconteceu”, revelou Thiago.

# Furto de adornos de túmulos na Paraíba
Um homem de 28 anos foi preso, no último dia 25, 
suspeito de furtar adornos de túmulos do cemitério 
público do município de Areia, no Agreste da 
Paraíba. Ele foi preso em flagrante por equipes da 
Polícia Civil. Ele estaria com 38 argolas feitas de 
bronze e pretendia vender os adornos em um ferro 
velho. O material apreendido foi levado para a 
delegacia.

# Prisioneiro escolhe pelotão de fuzilamento I
Um prisioneiro da Carolina do Sul que será o 
primeiro homem a ser executado naquele estado 
norte-americano em mais de uma década escolheu 
um pelotão de fuzilamento em vez da cadeira 
elétrica, segundo documentos judiciais registados 
no último dia 15.

# Prisioneiro escolhe pelotão de fuzilamento II
Richard Bernard Moore, de 57 anos, é também 
o primeiro condenado à morte a poder escolher 
o método de execução, depois de ter entrado 
em vigor no ano passado uma lei no estado 
norte-americano da Carolina do Sul que faz da 
eletrocussão o padrão e que dá aos prisioneiros 
a alternativa de enfrentar, em vez disso, três 
funcionários prisionais com espingardas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2022
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público o seguinte resultado: As pessoas físicas e empresa: A empresa FENIX CAR 
– LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA ME, cadastrada no CNPJ nº 
29.773.992/0001-71, foi considerada vencedora do ITEM 04, com a proposta mensal no valor de R$ 
4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais) e valor global de R$ 54.450,00 (cinquenta e quatro 
mil, quatrocentos e cinquenta reais), a empresa IRAN ALVES DE SOUZA – ME, cadastrada no CNPJ 
nº 29.556.538/0001-69, foi considerada vencedora do ITEM 03, com a proposta mensal no valor de 
R$ 4.440,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais) e valor global de R$ 48.840,00 (quarenta e 
oito mil, oitocentos e quarenta reais), a Srª FRANCISCA REGINA DE LACERDA, portadora do CPF 
nº 027.782.724-88, foi considerada vencedora do ITEM 02, com a proposta mensal no valor de R$ 
3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais) e valor global de R$ 41.580,00 (quarenta e um mil, 
quinhentos e oitenta reais), o Sr. DAMIÃO JOSÉ DE SOUSA, portador do CPF nº 798.478.464-72, 
foi considerada vencedora do ITEM 07, com a proposta mensal no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil 
e seiscentos reais) e valor global de R$ 61.600,00 (sessenta e um mil e seiscentos reais), JOÃO 
BATISTA BRAZ GONÇALVES, cadastrado no CPF nº 478.735.404-30, foi considerada vencedora 
do ITEM 10, com a proposta mensal no valor de R$ 1.770,00 (hum mil, setecentos e setenta reais) 
e valor global de R$ 19.470,00 (dezenove mil, quatrocentos e setenta reais), o Sr. JOSÉ GOMES 
NETO, portador do CPF nº 068.612.964-49, foi considerada vencedora do ITEM 01, com a proposta 
mensal no valor de R$ 2.050,00 (dois mil  e cinquenta reais) e valor global de R$ 22.550,00 (vinte 
e dois mil, quinhentos e cinquenta reais), o Sr. JOÃO GOMES FREIRE FILHO, portador do CPF 
nº 104.703.564-21, foi considerada vencedora do ITEM 11, com a proposta mensal no valor de 
R$ 2.600,00 (dois mil  e seiscentos reais) e valor global de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seis-
centos reais), COMAK LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES LTDA, cadastrado no CNPJ nº 
20.338.438/0001-91, foi considerada vencedora do ITEM 12, com a proposta mensal no valor de R$ 
6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) e valor global de R$ 70.400,00 (setenta mil e quatrocentos 
reais), a empresa JOSÉ AMANCIO NETO – ME, cadastrado no CNPJ nº 36.770.627/0001-79, foi 
considerada vencedora do ITEM 06, com a proposta mensal no valor de R$ 2.375,00 (dois mil, 
trezentos e setenta e cinco reais) e valor global de R$ 26.125,00 (vinte e seis mil, cento e vinte 
e cinco reais), LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI, cadastrado no CNPJ nº 
17.161.157/0001-00, foi considerada vencedora do ITEM 05, com a proposta mensal no valor de R$ 
2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) e valor global de R$ 26.950,00 (vinte e seis mil, 
novecentos e cinquenta reais), LOCADORA DE VEICULOS SANTA TEREZINHA EIRELI, cadastrado 
no CNPJ nº 17.161.157/0001-00, foi considerada vencedora do ITEM 13, com a proposta mensal 
no valor de R$ 4.490,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa reais) e valor global de R$ 49.390,00 
(quarenta e nove mil, trezentos e noventa reais), CONSTRUTORA APODI EIRELI, cadastrado no 
CNPJ nº 17.620.703/0001-15, foi considerada vencedora do ITEM 08, com a proposta mensal no 
valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e valor global de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem 
reais), CONSTRUTORA APODI EIRELI, cadastrado no CNPJ nº 17.620.703/0001-15, foi considerada 
vencedora do ITEM 09, com a proposta mensal no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais) e valor global de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais). Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, I “a” da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações. Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor 
da decisão da comissão.

Aguiar-PB, 14 de Abril de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com a Tomada de Preços nº 

00015/2022. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP. 
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA PROJETADA 

01 – TRECHO DA PB 366, COMPLEMENTO DA RUA PROJETADA 02 E RUA ABILIO FAUSTINO 
DE CARVALHO – TRECHO 4, atendendo ao Contrato de Repasse nº 911808/2021/MDR/CAIXA, 
OPERAÇÃO Nº 1076860-06, GIGOV nº 1193/2022, celebrado entre a Ministério do Desenvolvimento 
Regional e a Prefeitura Municipal de Aguiar-PB.

VALOR GLOBAL R$: 267.699,15 (duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e nove 
reais e quinze centavos).

PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2022.
Aguiar - PB, 26 de abril de 2022

MANOEL, BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO 

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com a Tomada de Preços nº 
00015/2022. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP. 
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO RUA PROJETADA 

01 – TRECHO DA PB 366, COMPLEMENTO DA RUA PROJETADA 02 E RUA ABILIO FAUSTINO 
DE CARVALHO – TRECHO 4, atendendo ao Contrato de Repasse nº 911808/2021/MDR/CAIXA, 
OPERAÇÃO Nº 1076860-06, GIGOV nº 1193/2022, celebrado entre a Ministério do Desenvolvimento 
Regional e a Prefeitura Municipal de Aguiar-PB.

VALOR GLOBAL R$: 267.699,15 (duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e nove 
reais e quinze centavos).

PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2022.
Aguiar - PB, 26 de abril de 2022

MANOEL, BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento da Tomada de Preços n° 00019/2022, para o fornecimento de refeições para Secretaria 
de Educação e Secretaria de Saúde e Meio Ambiente e ADJUDICO o seu objeto: Para o forne-
cimento de refeições na cidade de Aguiar, à empresa  AUZENIR SOARES DA SILVA ME,  CNPJ 
n° 33.524.569/0001-05, com proposta no valor global de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais). 

Aguiar - PB, 26 de abril de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Aguiar – PB, vem através deste AVISO, tornar público 
para os interessados, o resultado do Pregão Presencial nº 00009/2022, cujo objeto: Aquisição de 
um veiculo zero km, destinado a Secretaria de Saúde do Município de Aguiar-PB, atendendo ao 
convênio nº 00027/2021, não tendo comparecido nenhuma empresa interessada, a Pregoeira e 
equipe de apoio considerou o certame como licitação DESERTA. Demais informações encontram-
-se a disposição dos interessados no endereço Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro – Aguiar - PB, no 
horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

    Aguiar-PB, 26 de Abril de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
A Pregoeira e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público o resultado de 

julgamento de propostas de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00008/2022, cujo objeto 
é contratação de empresa do ramo pertinente para a aquisição de patrulha mecanizada (trator 
agrícola e colhedora de forragens), atendendo ao convênio nº 912827/2021, Plata Forma + Brasil 
nº 525041/2021, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável do Município de 
Aguiar-PB, celebrado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e a Pre-
feitura Municipal de Aguiar-PB. Tendo como VENCEDORAS e HABILITADAS as empresas: ASAP 
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEICULOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 20.716.823/0001-25, foi 
considerada vencedora do ITEM 01, com o valor de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais) 
e a empresa AGRO SHOP COMÉRCIO EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 27.636.436/0001-28, foi 
considerada vencedora do ITEM 02, com o valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) Abre-se 
vistas aos interessados do inteiro teor da decisão da Pregoeira e equipe de apoio, não havendo 
nenhuma manifestação de alguma empresa interessada, o certame será encaminhado ao ordenador 
de despesas para fins de homologação e adjudicação.  

Aguiar-PB, 26 de Abril de 2022
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
A Pregoeira e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público o resultado de 

julgamento de propostas de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00007/2022, cujo objeto 
é a aquisição de óleo lubrificantes e filtros. Tendo como VENCEDORA e HABILITADA a empresa: 
JOSÉ CLAUDIO BATISTA BEZERRA - ME – CNPJ nº 74.468.837/0001-09, considerada vencedora 
de vários itens, com o valor global de R$ 139.725,00 (cento e trinta e nove mil, setecentos e trinta 
e cinco reais). Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão da Pregoeira e equipe 
de apoio, não havendo nenhuma manifestação de alguma empresa interessada, o certame será 
encaminhado ao ordenador de despesas para fins de adjudicação e homologação.

Aguiar-PB, 19 de Abril de 2022
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
LICITAÇÃO PÚBLICA – NOTIFICAÇÃO - NÃO CUMPRIMENTO PELA EMPRESA VENCEDORA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

FÚNEBRES, INCLUINDO ATAÚDE, DESTINADOS AOS MUNÍCIPES CARENTES DE AROEIRAS.
Prefeitura Municipal de Aroeiras - Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, CNPJ 

nº 08.865.636/0001-08, neste ato representada pelo Prefeito Domingos Marques Barbosa Filho, 
Brasileira, Casado, residente e domiciliado na Rua Monte Castelo, 676 - Centro - Aroeiras - PB, CPF 
nº 511.289.004-59, Carteira de Identidade nº 1125388 SSP, vem por meio desta

NOTIFICAR a empresa FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA, CNPJ nº 
11.362.645/0001-90, por seu representante legal, do descumprimento das reiteradas convocações 
para assinatura do contrato (publicadas no DOE nos dias 10/03/2022 e 23/03/2022)  e, nos termos 
do Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93, ensejando a penalidade dos incisos II e III do Art. 87, da Lei 
8.666/93, qual seja, multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor adjudicado, combinado com a 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo de 2 (dois) anos.

Diante do exposto, e seguindo a regra do artigo 109, I, alínea “e”, da Lei nº 8.666/93, a partir da 
data de publicação da presente, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para garantia do contraditório, 
contados da data da publicação da presente notificação na imprensa oficial. A interposição de recurso 
nos termos do parágrafo 4º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, deverão ser efetivadas diretamente 
na Central de Licitações, no endereço acima descrito.

Aroeiras – PB, 26 de abril de 2022.
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
LICITAÇÃO PÚBLICA – NOTIFICAÇÃO - NÃO CUMPRIMENTO PELA EMPRESA VENCEDORA
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO 

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE 
MUNICÍPIO.

Prefeitura Municipal de Aroeiras - Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, CNPJ 
nº 08.865.636/0001-08, neste ato representada pelo Prefeito Domingos Marques Barbosa Filho, 
Brasileira, Casado, residente e domiciliado na Rua Monte Castelo, 676 - Centro - Aroeiras - PB, 
CPF nº 511.289.004-59, Carteira de Identidade nº 1125388 SSP, vem por meio destaNOTIFICAR 
a empresa JONAS A. G. DE SOUSA – CNPJ 32.786.481/0001-07, por seu representante legal, do 
descumprimento das CLAUSULA SÉTIMA do Contrato 010/2022 – por não entregar os produtos 
contratados, mesmo quando reiterados os pedidos – nos termos da CLAUSULA TERCEIRA do 
referido contrato, ensejando a penalidade do Art. 7º da Lei nº. 10.520/2002, bem como, e dos 
incisos II e III do Art. 87, da Lei 8.666/93, qual seja, multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor 
adjudicado, combinado com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração, por prazo de 5 (cinco) anos.

Diante do exposto, e seguindo a regra do artigo 109, I, alínea “e”, da Lei nº 8.666/93, a partir da 
data de publicação da presente, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para garantia do contraditório, 
contados da data da publicação da presente notificação na imprensa oficial. A interposição de recurso 
nos termos do parágrafo 4º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, deverão ser efetivadas diretamente 
na Central de Licitações, no endereço acima descrito.

Aroeiras – PB, 26 de abril de 2022.
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de kits didáticos destinados aos alunos da rede municipal de ensino do muni-
cípio de Aroeiras. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Aroeiras: 02.080–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02080.12.361.2009.2021 
– DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL 02080.12.361.2009.2060 – MA-
NUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO – QSE 02080.12.361.2009.2069 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO FNDE 02080.12.361.2009.2072 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
– FUNDEB 30%, 02080.12.361.2009.2074 – MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL – COMPL. 
VAAF FEB 30% 02080.12.361.2009.2076 – MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL – COMPL. 
VAAT FEB 30% 02080.12.365.2009.2023 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFAN-
TIL 02080.12.365.2009.2078 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL – FUNDEB 30% 
02080.12.366.2009.2034 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3.3.90.30.99.00 
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00120/2022 - 26.04.22 - EUREKA 
INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA - R$ 505.825,50.
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: Aquisição de kits 
didáticos destinados aos alunos da rede municipal de ensino do município de Aroeiras; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS 
LTDA - R$ 505.825,50.

Aroeiras - PB, 26 de Abril de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 

Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2022, que objetiva: Aqui-
sição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E 
INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM - R$ 73.766,80; GERMANA KAMILA 
SILVA GONÇALVES DA ROCHA - R$ 39.999,99; GILDEMBERG SILVA BEZERRA - R$ 39.998,64.

Aroeiras - PB, 08 de Abril de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO 

 Prefeito
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Aroeiras: 02.080–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02080.12.306.2009.2020 – SUPLEMENTAÇÃO 
ALIMENTAR NA ESCOLA 02080.12.361.2009.2021 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO 
FUNDAMENTAL 02080.12.361.2009.2060 – MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO – QSE 
02080.12.361.2009.2069 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FNDE 02080.12.365.2009.2023 
– DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS 
DE CONSUMO / 3.3.90.30.06.00 GENEROS ALIMENTICIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00111/2022 
- 11.04.22 - GILDEMBERG SILVA BEZERRA - R$ 39.998,64; CT Nº 00112/2022 - 08.04.22 - GER-
MANA KAMILA SILVA GONÇALVES DA ROCHA - R$ 39.999,99.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE TODAS AS 
SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - R$ 365.075,21; DISTRIBUI-
DORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 23.164,00; INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 13.795,00; LPK LTDA - R$ 3.111,90; UP 
DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA - R$ 465,00.

Aroeiras - PB, 01 de Abril de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS 

NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 
3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00106/2022 
- 01.04.22 - CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - R$ 365.075,21; CT Nº 
00107/2022 - 01.04.22 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE 
LTDA - R$ 13.795,00; CT Nº 00108/2022 - 01.04.22 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 
MERIDIONAL LTDA - R$ 23.164,00; CT Nº 00109/2022 - 01.04.22 - LPK LTDA - R$ 3.111,90; CT Nº 
00110/2022 - 01.04.22 - UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA - R$ 465,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, às 14:15 horas do dia 09 de Maio de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELA-
DA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 994051912. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaíra - PB, 26 de Abril de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, às 14:15 horas do dia 10 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO 
DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 994051912. E-mail: adjco-
missao2017@gmail.com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaíra - PB, 26 de Abril de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 00013/2022
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, lici-
tação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de um veículo tipo chassi 
de caminhão, novo 0 km, equipado com Cesto Aéreo Isolado conforme especificações, vendido 
pelo fabricante ou concessionária autorizada conforme Lei Federal nº 6.729/1979 e deliberação 
CONTRAN nº 64/2008, ano/modelo 2022/2022 ou superior, conforme especificações, destinados a 
prefeitura de Arara. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 12 de Maio de 2022. Início da fase 
de lances: 09:01 horas do dia 12 de Maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@
arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 26 de Abril de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Veículo do Tipo 
VAN com no mínimo 16 lugares. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 10 de maio de 2022. 
Início da fase de lances: 14:15 horas do dia 10 de maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. 
E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br; 
podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 26 de abril de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022

ADIAMENTO DA ABERTURA
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, por meio do site www.comprasgovernamentais.
gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para o fornecimento 
de equipamentos para tratores pertencente a frota municipal de Araruna/PB. QUE ÀABERTURA 
DA SESSÃO PÚBLICAPREVISTA PARA AS 09H DO DIA 06 DE MAIO DE 2022. INÍCIO DA FASE 
DE LANCES: 09H15MIN DO DIA 06 DE MAIO DE 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Fica 
adiada para AS 15H30MIN DO DIA 10 DE MAIO DE 2022. INÍCIO DA FASE DE LANCES: 15H45MIN 
DO DIA 10 DE MAIO DE 2022. oRecursos: 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) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.
pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 26 de abril de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:30 horas do dia 10 de maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTROS DIVERSOS, 
OLEOS LUBRIFICANTES E ADITIVOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS. 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 10/08; 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) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 26 de abril de 2022
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBAPREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00016/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SE-
CRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALCANTIL – PB; ADJUDICO o seu objeto a: DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 14.143,65; TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI - R$ 390.868,63.

Alcantil - PB, 25 de Abril de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00016/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICIPIO DE ALCANTIL – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 14.143,65; TECMIX 
TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 390.868,63.

Alcantil - PB, 25 de Abril de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER A DE-
MANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALCANTIL – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00016/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 
02.002–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04.122.1002.2003 – MANTER AS ATIVIDADES 
DO SETOR ADMINISTRATIVO 03.003–SECRETARIA DE FINANCAS 04.123.1003.2005 – MA-
NUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E 
ESPORTES 12.361.1005.2053 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 
12.365.1005.2059 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB 30% 12.361.1005.2008 – 
MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) 12.361.1005.2011 – DESENVOLVER 
ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE 12.365.1005.2013 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL 13.392.1007.2014 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA 
NO MUNICÍPIO 06.006–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.1008.2020 – DESENVOLVER 
AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA 07.007–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 08.122.1009.2033 – DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC 
08.008–SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.122.1010.2041 – DESENVOLVER AS ATIVI-
DADES DE INFRA ESTRUTURA 09.009–SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.608.1011.2043 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E ELEMENT0 DE DESPESA: 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00090/2022 - 26.04.22 - TECMIX 
TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 390.868,63; CT Nº 00091/2022 - 26.04.22 - 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 14.143,65.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Pneus, 
Câmaras de ar e Protetores, destinado á frota de veículos do município de Alcantil – PB. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 12 de Maio de 2022. 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 10.024/19; 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: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 26 de Abril de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTIL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Julião Oliveira, S/N. - Alcantil - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de forma parcelada de combus-
tível (Gasolina comum) para atender a demanda da Câmara Municipal de Alcantil – PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33481063. Edital: 
www.alcantil.pb.leg.br; www.tce.pb.gov.br. 

Alcantil - PB, 26 de Abril de 2022
ALLEN PONTES NEPOMUCENO 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012/2022 – PMBV

A PREFEITURA municipal de Boa Ventura-PB, através da sua Pregoeira, torna público para 
conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 0012/2022 
– PMBV, do Tipo Menor Preço por Item, objetivando a realização daAQUISIÇÃO PARCELADA E 
DIÁRIA DE PÃES, SALGADOS E BOLOS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRE-
TARIAS, ÓRGÃOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA – PB, com 
abertura prevista para o último dia 26/04/2022, às 09:00 horas, foi declarada DESERTA em razão 
do não comparecimento de nenhuma empresa licitante.

INFORMAÇÕES: poderão ser obtidos no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de 
Boa Ventura (http://boaventura.pb.gov.br/) ou por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a 
partir da publicação deste aviso. 

Boa Ventura – PB, 26 de abril de 2022.
LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL/PMBV

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO 

CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022

OBJETO: Execução dos serviços de transporte, destinado a Secretaria de Educação deste 
município. O Pregoeiro convoca o comparecimento dos participantes: ALBERDAN WILKSON 
SAMPAIO SANTOS 08743113494; ELENILSON FRANCISCO DOS SANTOS; JOSE WILSON 
SANTOS; LARISSA DE LOURDES BORGES FELIX 71390216438; GUSTAVO NASCIMENTO 
EULALIO SOUZA COUTINHO 09426894454; CARLOS ALBERTO PEREIRA 16094700449, para 
continuidade dos trabalhos, que será realizado no dia 04 de maio de 2022 às 08:30 horas. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 06/2007. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, 
Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 99385-3266. No prédio da Prefeitura Municipal de Baia da Traição - PB.

Baia de Traição - PB, 26 de abril de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO 

CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022

OBJETO: Execução dos serviços de transporte escolar, destinado a rede de ensino municipal, 
junto a Secretaria de Educação deste município. O Pregoeiro convoca o comparecimento dos 
participantes: ALBERDAN WILKSON SAMPAIO SANTOS 08743113494; CRISTIANO SANTOS 
DA SILVA; ELIETE HIGINO DA SILVA 58901256487; G S C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA; 
JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496; JOSE WILSON SANTOS; LARISSA DE LOUR-
DES BORGES FELIX 71390216438; GUSTAVO NASCIMENTO EULALIO SOUZA COUTINHO 
09426894454; CARLOS ALBERTO PEREIRA 16094700449, para continuidade dos trabalhos, que 
será realizado no dia 04 de maio de 2022 às 10:00 horas. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 06/2007. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia 
da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99385-3266. 
No prédio da Prefeitura Municipal de Baia da Traição - PB.

Baia de Traição - PB, 26 de abril de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
OBJETO: Contratação de empresa para execução serviços de Limpeza Pública, através da 

Coleta dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) Compactáveis, incluindo os Domiciliares, Comerciais 
e os de Limpeza Urbana e Rural da cidade de Bernardino Batista-PB. Data e Local: 13 de Maio 
de 2022 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Edinete Abrantes de Abreu, n° 30 - 
Centro – Bernardino Batista/PB. O edital está disponível no Portal Oficial do Município: http:// www.
bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes e no Mural de Licitação no Portal do Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Bernardino Batista-PB, 26 de Abril de 2022. 
ANTÔNIO DUARTE DE LIMA 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRU-
ÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (TIPO l), BELÉM/ PB. LICITANTE DECLARADO VENCE-
DOR e respectivo valor total da contratação: D I T CONSTRUCOES, IMOBILIARIA E SERVICOS 
EIRELI - Valor: R$ 656.636,25. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém 
- PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 26 de Abril de 2022
JOSIVAN BATISTA DA SILVA 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, TIPO PICK–UP, CABINE SIMPLES, 4X4 PARA A SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELÉM; ADJUDICO o seu objeto a: G10 
TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 314.000,00.

Belém - PB, 13 de Abril de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA,  27 de abril de 2022      25Publicidades



 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação empresa para fornecimento de salgados, sanduiches, doces e bolos, etc, 

para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispen-
sa de Licitação nº DV00024/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município 
de Cuité de Mamanguape: 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 3390.30 Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00129/2022 - 26.04.22 - EDIVANIA 
DUARTE DA SILVA 01883728495 - R$ 49.880,00.

MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: – Aquisições de Kits de enxoval para recém nascidos, para serem entregues às 
mães, pertencentes às Famílias reconhecidamente carentes, residentes no município de CUITE 
DE MAMANGAUPE, junto com a Secretaria de Ação Social. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00025/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de 
Cuité de Mamanguape: 02.090 Fundo Municiapl de Assistência Social 3390.30 Material de Consumo 
3390.32 Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00130/2022 
- 26.04.22 - LINDALVA TERTO DA SILVA - R$ 18.750,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA 
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.061/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.061/2022/SEMAS/PMCG. PARTES: FMAS/

SEMAS/PMCG E TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVILOS EIRELI - EPP. OBJETO CON-
TRATUAL: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2021, DERIVADA DO PREGÃO 
ELETRÔNICO (SRP) Nº 120/2021/SAD, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS EM ATENDIMENTO AS DIVER-
SAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRAZO: 12 MESES A PARTIR DA 
DATA DE ASSINATURA. FUNDAMENTAÇÃO: ADESÃO DE ATA Nº 2.05.003/2022 DE REGISTRO 
DE PREÇOS, LEI Nº 8.666/93, DECRETO Nº 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO 
MUNICIPAL Nº 4.422/19. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2126/ 
08.244.1018.2128/ 08.243.1019.2131/ 08.243.1019.2135/ 08.244.1019.2136/ 08.243.1019.2137/ 
08.244.1026.2138/ 08.243.1026.2139/ 08.122.2001.2141. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39. 
FONTE DE RECURSOS: 15001000/ 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E FELIPE 
TEIXEIRA RIBEIRO  VALOR GLOBAL: R$ 108.866,00 (CENTO E OITO MIL, OITOCENTOS E 
SESSENTA E SEIS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 05/04/2022.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Termo de Ratificação

Adesão da Ata de Registro de Preços 2.05.003/2022/SEMAS/PMCG
Processo Administrativo Nº 2.05.043/2022

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS, através do seu ordenador de despesa 
, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o que determina o DECRETO Nº 9.488, DE 30 
DE AGOSTO DE 2018 e o Decreto Municipal  Nº 4.422 /19, bem como considerando o que consta 
na ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.05.003/2022 celebrada em decorrência 
da ata de registro de preços nº 085/2021 derivada do  pregão eletrônico (SRP) Nº 120/2021, pro-
movido pela secretaria de administração, vem RATIFICAR A ADESÃO, para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS 
EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Fun-
cional Programática: 08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2126/ 08.244.1018.2128/ 08.243.1019.2131/ 
08.243.1019.2135/ 08.244.1019.2136/ 08.243.1019.2137/ 08.244.1026.2138/ 08.243.1026.2139/ 
08.122.2001.2141. Fonte de Recursos: 15001000/ 16600000. Elemento de Despesa: 3390.39. 
VIGÊNCIA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. VALOR: R$: 108.866,00 (CENTO 
E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS), em favor do fornecedor: TECMIX 
TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ n° 05.301.712/0001-64, Campina 
Grande – PB.

Campina Grande, 05 de abril de 2022.
  VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO 

Nº 2.05.043/2022/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.043/2022/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 2022. FUNDAMENTAÇÃO: 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.031/2022/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E ART. 54, 
§2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1019.2135. ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES 
SALES E MARCÔNI ACIÓLI SAMPAIO. VALOR GLOBAL: R$ 22.869,00 (VINTE DOIS MIL, OITO-
CENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS). DATA DE ASSINATURA: 06/04/2022. 

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
nº 2.05.021/2022/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 
2.05.021/2022/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 2022, embasada no art. 24, 
inciso X, e art. 54, §2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor total de R$  45.000,00 (quarenta e cinco 
mil reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 
08.243.1018.2125 (Ações das Casas da Esperança I, II, III e IV ). Elemento da Despesa: 3390.36. 
Fonte de Recursos: 16600000.

Campina Grande, 06 de abril de 2022.
VALKER NEVES SALES  

Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO 

Nº 2.05.029/2022/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.029/2022/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 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
2.05.021/2022/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 
8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2125. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. 
FONTE DE RECURSOS: 16600000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E ANA ELIZABETH 
FERREIRA DE SOUZA. VALOR GLOBAL: R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS). DATA 
DE ASSINATURA: 06/04/2022. 

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
nº 2.05.040/2022/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 
2.05.040/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica:  MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA  , com vistas a AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL PARA OFICINA DE BELEZA E CURSO DE MAQUIAGEM DO SERVIÇO DE CON-
VIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO – até 31 de dezembro de 2022, embasada no art. 
24, inciso II, da lei nº 8.666/93,  no valor total de R$  17.477,30 (dezessete mil, quatrocentos e 
setenta e sete reais e trinta centavos), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: 
Funcional Programática: 08.243.1019.2131 Elemento da Despesa: 3390.30/ 4490.52 .Fonte de 
Recursos: 16600000.

Campina Grande, 22 de abril de 2022
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO 
Nº 2.05.051/2022/CSL/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.051/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA  OBJETO CONTRATUAL: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DE BELEZA E CURSO DE MAQUIAGEM DO SERVIÇO 
DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 
2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.040/2022/CSL/SEMAS/PMCG, 
ART. 24, II LEI Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1019.2131 ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.30/ 4490.52. FONTE DE RECURSOS: 16600000, SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES 
SALES E MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA. VALOR GLOBAL: R$ 17.477,30 (dezessete 
mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta centavos). DATA DE ASSINATURA: 22/04/2022.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
nº 2.05.027/2022/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 
2.05.027/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA, com vistas a Contratação de 
Locação de Imóvel  situado a Rua Jiló Guedes, 39 – Santo Antônio, destinado ao funcionamento 
da Casa dos Conselhos Tutelares, até 31 de dezembro de 2022, embasada no art. 24, inciso X, 
e art. 54, §2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor total de R$  59.400,00 (cinquenta e nove mil e 
quatrocentos reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Pro-
gramática: 08.243.1026.2139 (Ações dos Conselhos Tutelares). Elemento da Despesa: 3390.36. 
Fonte de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 05 de abril  de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO 

Nº 2.05.039/2022/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.039/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA. OBJETO CONTRATUAL: 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JILÓ GUEDES, 39 – SANTO ANTÔNIO, DESTINADO AO 
FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.027/2022/CSL/SEMAS/PMCG, 
ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.243.1026.2139. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 15001000. 
SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA. VA-
LOR GLOBAL: R$ 59.400,00 (CINQUENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS). DATA DE 
ASSINATURA: 05/04/2022. 

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BELÉM

EXTRATO DE ADITIVO 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e PHYSIO&VIDA – CENTRO MÉDICO LTDA - CNPJ nº 
08.906.165/0001-39. Ref. PP 00053/2021. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA 
ATENDIMENTO PLANTONISTAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB. 
Extrato do 1º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00199/2021, com a empresa acima mencionada, 
correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 30 (trinta) dias, passando sua vigên-
cia perdurar de 08.04.2022 até 07.05.2022, sob a dotação orçamentária: 01.01 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE 10.301.0428.2058 MANTER O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER 
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO-
VERNO FEDERAL 390.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 
391.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.301.0428.2061 
MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 413.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
PESSOA FÍSICA 414.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 
GOVERNO FEDERAL428.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 
429.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.301.0428.2063 
MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 446.3.3.90.36.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 447.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.302.0083.2066 MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE 
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE – MAC 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 460.3.3.90.36.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 461.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.302.0083.2068 MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA 
MUNICIPAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 483.3.3.90.36.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 484.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 489.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 490.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA . Assinaturas da prorrogação contratual em: 08/04/2022. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, 
GERIÁTRICAS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: EXPRESS DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 137.925,00; JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - R$ 
174.450,00; JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 12.556,00.

Belém - PB, 19 de Abril de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, 
GERIÁTRICAS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 137.925,00; 
JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - R$ 174.450,00; JOELISSON CAVALCANTE DO 
NASCIMENTO - R$ 12.556,00.

Belém - PB, 26 de Abril de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BELÉM

EXTRATO DE ADITIVO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e DERMOESTETICA – CLINICA DERMATOLOICA E 
ESTETICA – CNPJ nº 17.340.468/0001-28.Ref. PP 00053/2021. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS 
ESPECIALISTAS PARA ATENDIMENTO PLANTONISTAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO 
MUNICÍPIO DE BELÉM/PB. Extrato do 1º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00180/2021, com a 
empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 30 
(trinta) dias, passando sua vigência perdurar de 08.04.2022 até 07.05.2022, sob a dotação orça-
mentária: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0428.2058 MANTER O CENTRO DE RE-
FERÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 390.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 391.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
SAÚDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 413.3.3.90.36.01 OUTROS SERVI-
ÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 414.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PRO-
VENIENTES DO GOVERNO FEDERAL428.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA FÍSICA 429.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
10.301.0428.2063 MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO 
A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 446.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 447.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.302.0083.2066 MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN-
ÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE – MAC 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A 
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 460.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 461.3.3.90.39.01 OUTROS SERVI-
ÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.302.0083.2068 MANTER AS ATIVIDADES DA 
POLICLÍNICA MUNICIPAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 483.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 484.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 489.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 490.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA . Assinaturas da prorrogação contratual em: 08/04/2022. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, TIPO PICK–UP, CABINE SIMPLES, 4X4 PARA A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELÉM; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 314.000,00.

Belém - PB, 26 de Abril de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BELÉM

EXTRATO DE ADITIVO 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA - CNPJ nº 
22.494.864/0001-40 Ref. PP 00053/2021. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA 
ATENDIMENTO PLANTONISTAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB. 
Extrato do 1º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00182/2021, com a empresa acima mencionada, 
correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 30 (trinta) dias, passando sua vigên-
cia perdurar de 08.04.2022 até 07.05.2022, sob a dotação orçamentária: 01.01 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE 10.301.0428.2058 MANTER O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER 
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO-
VERNO FEDERAL 390.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 
391.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.301.0428.2061 
MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 413.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
PESSOA FÍSICA 414.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 
GOVERNO FEDERAL428.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 
429.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.301.0428.2063 
MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 446.3.3.90.36.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 447.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.302.0083.2066 MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE 
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE – MAC 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 460.3.3.90.36.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 461.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.302.0083.2068 MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA 
MUNICIPAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 483.3.3.90.36.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 484.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 489.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 490.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA . Assinaturas da prorrogação contratual em: 08/04/2022. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e B & S SERVICOS MEDICO LTDA. CNPJ nº 28.780.041/0001-
67. Ref. PP 00053/2021. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA ATENDIMENTO 
PLANTONISTAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB. Extrato do 
1º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00179/2021, com a empresa acima mencionada, corres-
pondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 30 (trinta) dias, passando sua vigência 
perdurar de 08.04.2022 até 07.05.2022, sob a dotação orçamentária: 01.01 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE 10.301.0428.2058 MANTER O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER 
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO-
VERNO FEDERAL 390.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 
391.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.301.0428.2061 
MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500 RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 413.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
PESSOA FÍSICA 414.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 
GOVERNO FEDERAL428.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 
429.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.301.0428.2063 
MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 446.3.3.90.36.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 447.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.302.0083.2066 MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE 
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE – MAC 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 460.3.3.90.36.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 461.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.302.0083.2068 MANTER AS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA 
MUNICIPAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 483.3.3.90.36.01 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 484.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 489.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 490.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA . Assinaturas da prorrogação contratual em: 08/04/2022.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 10 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE BELÉM/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 26 de Abril de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BELÉM

EXTRATO DE ADITIVO 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e SORRISO – SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA E 
SAÚDE LTDA - CNPJ nº 32.555.224/0001-56. Ref. PP 00053/2021. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS 
ESPECIALISTAS PARA ATENDIMENTO PLANTONISTAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO 

MUNICÍPIO DE BELÉM/PB. Extrato do 1º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00183/2021, com a 
empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 30 
(trinta) dias, passando sua vigência perdurar de 08.04.2022 até 07.05.2022, sob a dotação orça-
mentária: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0428.2058 MANTER O CENTRO DE RE-
FERÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 390.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 391.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA 10.301.0428.2061 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
SAÚDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 413.3.3.90.36.01 OUTROS SERVI-
ÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 414.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PRO-
VENIENTES DO GOVERNO FEDERAL428.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA FÍSICA 429.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
10.301.0428.2063 MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO 
A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 446.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 447.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.302.0083.2066 MANTER AS ATIVIDADES DA ATEN-
ÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE – MAC 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A 
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 460.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 461.3.3.90.39.01 OUTROS SERVI-
ÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.302.0083.2068 MANTER AS ATIVIDADES DA 
POLICLÍNICA MUNICIPAL 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 483.3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 484.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 489.3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 490.3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA . Assinaturas da prorrogação contratual em: 08/04/2022. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2022, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA 
DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF VI LIMEIRA; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES 
LTDA - R$ 97.730,51.

Belém - PB, 26 de Abril de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00003/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANES-

CENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MODELO 
PROINFÂNCIA, TIPO B, LOCALIZADA NO SITIO SERROTE, BELÉM/ PB. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: MALOG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 
Valor: R$ 948.310,72. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos 
do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com.

Belém - PB, 26 de Abril de 2022
JOSIVAN BATISTA DA SILVA

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 

PNEUS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE BELÉM PB. FUNDAMENTO LEGAL:  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00048/2021. 
DOTAÇÃO: 04.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0188.2017 MANTER AS ATIVIDADES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 500. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 104.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 12.361.0188.2022 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE 
TRANSPORTE ESCOLAR500. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS140.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO553. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES 
AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR146.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE COSNUMO 07.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E 
TRANSPORTE15.451.0021.2031 MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA¬500. RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS210.3.3.90.30.01MATERIAL DE CONSUMO 15.451.0575.2032 MAN-
TER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA500. RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS227.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E MEIO AMBIENTE20.606.0021.2034 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICUL-
TURA E MEIO AMBIENTE500. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS240.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM10.301.0428.2061 
MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES PÚBLICAS EM SAÚDE500. RECURSOS NÃO VINCU-
LADOS DE IMPOSTOS410.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO10.301.0428.2059 MANTER A 
OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO600. TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO 
DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL396.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO01.01 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL08.244.0468.2045 
MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 500. RECURSOS 
NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 299.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0483.2050 
MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 500. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS 325.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO: VIGÊNCIA: até 20/09/2022. Prefeitura 
Municipal de Belém e: CT Nº 00103/2022 - 07.04.22 - TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR. 
CNPJ: 34.128.045/0001-68 – R$ 106.873,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
 AVISO DE ERRATAPREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00007/2022
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00007/2022, 

modifica o item 9.2.4. do Edital e acrescenta o item 9.2.4.1., conforme Errata constante nos autos 
do Processo. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (83) 3346–1066. E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com.

 Barra de Santana - PB, 26 de Abril de 2022.
 ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

AVISO DE ADIAMENTO CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Chamada Pública nº 00001/2022, 

para o dia 06 de Maio de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida 
Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3346–1066. E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. 

Barra de Santana - PB, 26 de Abril de 2022
EDNA MACEDO DE SOUSA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL NA ÁREA 
DE SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00003/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado - Atualizar o valor 
inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 
00501/2021 - FsConstrucoes e ServicosEireli - CNPJ: 30.233.033/0001-42 - 1º Aditivo - o valor inicial 
do contrato passa para R$ 32.400,00; e prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 25.02.22

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPACIALIZADO DE ASSESSORIA EM LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00010/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado - 
Atualizar o valor inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de 
Santana e: CT Nº 02401/2021 - Joselma Silva Bezerra - Eireli - ME - CNPJ: 26.766.720/0001-56 
- 1º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 67.200,00; e prorroga o prazo por mais 12 
meses. ASSINATURA: 12.04.22

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - R$ 320.848,00; DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 20.083,88; VANESSA CAETANO F. DE AQUINO 
LEITE 05307428456 - R$ 67.960,00.

Barra de Santana - PB, 25 de Março de 2022
 CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais e Próprios 
do Município de Barra de Santana: 02.020 Secretaria Municipal de Administração 04 122 2001 
2005 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 02.030 Secretaria Municipal de 
Finanças 04 123 2001 2006 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças 02.040 Secre-
taria Municipal de Educação 12 361 1002 2013 Manutenção da Secretaria de Educação 02.050 
Secretaria Municipal de Saúde 10 301 1001 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Saúde 02.060 Fundo Municipal de Saúde 10 121 1001 1015 Bloco de Estruturação da Rede de 
Serviços Públicos de Saúde da Gestão SUS 10 301 1001 2037 Bloco de Manutenção da Rede de 
Serviços Públcos de Saúde da Atenção Primária – Recursos Próprios 10 302 1001 2038 Bloco de 
Manutenção dos Serviços Publicos de Saúde da Atenção Especializada– Recursos 02.070 Secre-
taria de Infraestrutura 15 122 1004 2039 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 
02.100 Fundo Municipal de Assistência Social 08 244 1003 2051 Bloco da Proteção Social Básica 
02.120 Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude 13 122 1004 2070 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude 3390.30 99 Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até 28/03/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana 
e: CT Nº 01101/2022 - 28.03.22 - ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - R$ 320.848,00; CT Nº 
01102/2022 - 28.03.22 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 
20.083,88; CT Nº 01103/2022 - 28.03.22 - VANESSA CAETANO FRAN??A DE AQUINO LEITE 
05307428456 - R$ 67.960,00.

   
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Nº: RP 00005/2022
 Aos 28 dias do mês de Março de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Liberdade - 
Centro - Barra de Santana - 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 Federal nº 10.024, de 20 de 
Setembro de 2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, 
de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 002, de 06 de Janeiro de 2020; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação 
da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00005/2022 que objetiva o registro de preços 
para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
EXPEDIENTE, PARA ATENDER 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 BARRA DE SANTANA - CNPJ nº 01.612.535/0001-86. VENCEDO-
RES: ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - CNPJ: 32.056.101/0001-70 - TOTAL: R$ 320.848,00; 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - CNPJ: 40.876.269/0001-
50, TOTAL R$ 20.083,88; VANESSA CAETANO F. DE AQUINO LEITE 05307428456 - CNPJ: 
44.132.269/0001-05, TOTAL R$ 67.960,00. 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, e será 
publicada na integra no Jornal Oficial do Município. 

Barra de Santana - PB, 28 de Março de 2022
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, ITENS REMA-
NESCENTES. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.050 Secretaria Municipal de 
Educação 1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar PNAE) 12 361 1880 2011 Man Programa de Alimentação Escolar 3390.30 00 Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape e: CT Nº 00124/2022 - 20.04.22 - MARIA NAZARÉ 
NUNES LISBOA - R$ 8.697,00; CT Nº 00125/2022 - 20.04.22 - JOSÉ ADRIANO DA SILVA DE FRAN-
ÇA - R$ 22.378,80; CT Nº 00126/2022 - 20.04.22 - MONICA OLEGÁRIO MOREIRA - R$ 8.697,00.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 27 de abril de 2022 Publicidades



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
nº 2.05.041/2022/CSL/SEMAS/PMCG

O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cam-
pina 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 2.05.041/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica: CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI – CNPJ: 00.448.994/0001-03 para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM ATENDIMENTO 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, embasada no art. 24, inciso 
II, da lei nº 8.666/93, alterada, no valor total de R$ 4.978,48 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E 
SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), cujas despesas correrão á conta da 
Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.122.2001.2141 Elemento da Despesa: 3390.33. 
Fonte de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 26 de abril  de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 

Nº 2.05.069/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.069/2022/SEMAS/PMCG. PARTES: FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI 
OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 
AÉREAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES  DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
VIGÊNCIA: 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 2.05.041/2022/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUN-
CIONAL PROGRAMÁTICA: 08.122.2001.2141 ELEMENTO DE DESPESA: 3390-33. FONTE DE 
RECURSOS: 15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E HELIO AUGUSTO FERREIRA 
DA SILVA JUNIOR. VALOR GLOBAL: R$ 4.978,48 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E 
OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 26/04/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
nº 2.05.031/2022/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 
2.05.031/2022/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 2022, embasada no art. 24, inciso X, e art. 54, §2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, no 
valor total de R$ 22.869,00 (VINTE DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS), cujas 
despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1019.2135 
(Ações dos CRAS). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 16600000.

Campina Grande, 06 de abril  de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação(ões) de empresa(s) do ramo pertinente para realizações de exames de 
MÉDIA e ALTA COMPLEXIDADE, destinados a atender a população carente do município, exercício 
2022 ou enquanto durar os quantitativos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 05/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS FUS e SUS: 40.100 – 10.302.0004.2062 – 10.301.0004.2067 – 3.3.90.39 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: CT 
Nº 62/2022 - 11.04.22 - WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - R$ 11.280,00; CT Nº 63/2022 - 
11.04.22 - GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI - R$ 90.523,20; CT Nº 
64/2022 - 11.04.22 - UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - R$ 41.412,60.

Cuitegi, 11 de abril de 2022.
ROSANE DE OLIVEIRA SERAFIM

Gestora 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 07/2022, que objetiva: Aquisições parceladas de 
CIMENTO CP2–F, saco com 50 Kg, destinado às obras diversas e serviços de engenharia execu-
táveis pelo município de Cuitegi, exercício 2022 ou enquanto durar o quantitativo; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cuitegi - PB, 19 de Abril de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 07/2022, que objetiva: Aquisições parceladas de 
CIMENTO CP2–F, saco com 50 Kg, destinado às obras diversas e serviços de engenharia execu-
táveis pelo município de Cuitegi, exercício 2022 ou enquanto durar o quantitativo; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cuitegi - PB, 19 de Abril de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2022

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 
na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de equipamentos de inox 
direcionados ao setor de produção para implantação da Unidade de Recepção e Distribuição de 
Produtos do Pescado no Renascer III, Cabedelo/PB, recursos próprios. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 06 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 06 de Maio de 
2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.
licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 26 de Abril de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE ADIAMENTO – NOVO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022

A Pregoeira Substituta comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico nº 00023/2022, 
cujo objeto é AQUISIÇÃO DE RADIOCOMUNICADORES PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO, 
que seria realizado no dia 27 de Abril de 2022, às 09:00 horas,fica adiado para o dia 06 de Maio de 
2022, às 09:00 horas. O presente adiamento se dará pela necessidade de adequação do Termo 
de Referência, razão pela qual um novo edital será disponibilizado.

Telefone: (083) 3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 26 de Abrilde2022.

RENATA SALGADO ARAGÃO
Pregoeira Substituta

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de água 
mineral – garrafa de 500 ml e garrafão de 20 litros – mediante requisição periódica – pronta entrega. 
Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 10 de Maio de 2022. 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 Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 
horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 25 de Abril de 2022
ALAMO CÉSAR TRAJANO MARTINS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00010/2022, para o dia 09 de 
Maio de 2022 às 10:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Senador Rui Carneiro, 
S/N - Centro - Congo - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. 

Congo - PB, 26 de Abril de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2022

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 10004/2022, para o dia 09 
de Maio de 2022 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Av. Ministro José Américo, 
S/N - Centro - Congo - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacao@congo.pb.gov.br. 

Congo - PB, 26 de Abril de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 AVISO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00004/2022, 
onde se lê: “26 de Maio de 2022”; leia-se: “06 de Maio de 2022”. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, na Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB. Telefone: (083) 
3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. Site: www.gov.br/compras.

Damião - PB, 25 de Abril de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PAARÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.071/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2022

OBJETIVO: Aquisição de produtos de padaria e confeitaria (pão, bolo...) destinado as secretarias 
do município de Desterro/PB, conforme as condições estabelecidas no anexo I e Edital.

A reunião dia 10 de maio de 2022, as 10:hs00min na sala da CPL, informação no endereço 
Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às 
sextas-feiras, das 8hs:00min às 12hs:00min. site da prefeitura https://www.desterro.pb.gov.br/-e-
-mail;prefeituradedesterrocpl@gmail.com e site do TCE_PB http://www.tce.pb.gov.br

Desterro - PB, 18 de abril de 2022.
GislayneCrisley Henriques Soares

Pregoeira Oficial/PMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.072/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022

OBJETIVO: Contratações de serviços de fornecimento de refeições pronta (tipo almoço) destinado 
aos servidores e prestadores de serviços quando estiver a serviço do município de Desterro/PB, 
ante as condições estabelecidas no anexo I e Edital

A reunião as 09:hs00min do dia 10 de maio de 2022, na sala da CPL, informação no endereço Rua 
Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-fei-
ras, das 8h às 12h. site da prefeitura https://www.desterro.pb.gov.br/-e-mail;prefeituradedesterrocpl@
gmail.com e site do TCE_PB http://www.tce.pb.gov.br

Desterro - PB, 18 de abril de 2022.
GislayneCrisley Henriques Soares

Pregoeira Oficial/PMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - 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: Registro de Preços visando futuras e 
eventual aquisição parcelada de suplementos nutricionais (leite) a serem fornecidos em virtude de 
ordem judicial para distribuição gratuita a pacientes deste município, conforme prescrição médica. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 09 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 09:01 
horas do dia 09 de Maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no or-
çamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Municipal nº 1.907/19; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. 
E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 25 de Abril de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

RESULTADO DE HABILITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA N° 001/2022
Resultado Provisório da Classificação Edital de Chamada Pública N° 001/2022 

Espécie: Aviso Resultado da Habilitação e Resultado Provisório. A Prefeitura Municipal de Es-
perança, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o RESULTADO FINAL DA 
HABILITAÇÃO e o RESULTADO PROVISÓRIO DA CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA N° 
001/2022, cujo objeto é a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resolução nº 006/2020 
do FNDE relativas ao PNAE, conforme descrição abaixo: HABILITAÇÃO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 
PROVISÓRIA das Cooperativas/Associações/Laticínio/Agricultores a seguir relacionados: CAPRI-
BOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA, para o(s) item(s): 18; 
COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR 
DE CAMPINA GRANDE - PB, para o (s) item (s): 1; 5; 8; 11; 14; 16; 17; 22; 27; COOPERATIVA 
REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA – COAPRODES, para o (s) item (s): 28; 
29; 30; FRUTIACU – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU – RIO TINTO/PB, para 
o (s) item (s): 3; 24; ADEMAR JOSÉ DOS SANTOS, para o (s) item (s): 3; 20; 21;  ALMIR SILVA 
DE OLIVEIRA, para o (s) item (s): 11; 12; 19; 20; CARMONISE BRAGA DA COSTA MOURA, para 
o (s) item (s): 4; 6; 9; 10; 13; 26; 27; DELFINO SILVA OLIVEIRA, para o (s) item (s): 2; 7; 9; 11; 
12; 13; 17; 19; 26; EDMAR RIBEIRO DA SILVA, para o (s) item (s): 4; 20; 21; 23; EDNALDO DOS 
SANTOS LIMALVA, para o (s) item (s): 3; 20; 21; 25; FABIO VENANCIO DA SILVA, para o (s) item 
(s): 3; 20; 23; FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para o (s) item (s): 4; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 
23; GILSON DUARTE DA SILVA, para o (s) item (s): 20; 21; JOAO PAULO PEREIRA VITORIANO, 
para o (s) item (s): 20; 21; 23; JOSEVIL VENANCIO DA SILVA, para o (s) item (s): 3; 20; 21; 23; 25; 
LUIZ DUARTE DOS SANTOS, para o (s) item (s): 3; 20; MARCELO DA SILVA PEDROSA, para o 
(s) item (s): 3; 20; ORLANDO SOARES CORREIA, para o (s) item (s): 3; 4; 17; 23; 25; RONALDO 
DA SILVA CUSTÓDIO, para o (s) item (s): 6; 10; 15; 19; 25; SANDRO CELIO DE LIMA, para o (s) 
item (s): 7; 10; 13; 15; 17; 23; 27;  VALERIO RIBEIRO DA SILVA, para o (s) item (s): 3; 4; 20. FIXAR 
prazo de 05 (cinco) úteis para regularização da documentação a partir da publicação do julgamento 
da habilitação, conforme  Art. 36, §4º da Resolução nº 6, de 2 de dezembro de 2020/FNDE e  item 
5.5 do edital de chamamento público, publicado no Diário Oficial da União do dia 16/03/2022.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

 RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços 
nº AD00005/2022, que objetiva: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022, 
006/2022 e 007/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 2022.02.015, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO–PB, 
OBJETIVO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 
PENSO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CALDAS BRANDÃO; 
RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: C R G DE MELO JUNIOR COMERCIO E 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - R$ 53.220,40; DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS DO NORDESTE EIRELI - R$ 373.511,26; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 401.311,41.

Gurinhém - PB, 19 de Abril de 2022
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022, 006/2022 e 007/2022 DO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.02.015, REALI-
ZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO–PB, OBJETIVO DE SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, DESTINADO A 
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CALDAS BRANDÃO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Adesão a Registro de Preços nº AD00005/2022 - Ata de Registro de Preços nº 005,006.007/2022, 
decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 005/2022, realizado pelo 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO. DOTAÇÃO: 02.060?FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE ? FMS 02060.10.301.0006.2014 ? MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE 
SAUDE ? FMS 02060.10.301.0006.2013 ? GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE ? PAB 
FIXO 02060.10.301.0006.2042 ? OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA 
02060.10.301.0006.2065 ? MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID?19 
02060.10.302.0006.2037 ? SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL 
02060.10.302.0006.2036 ? OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU 
3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATO-
RIA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00031/2022 - 25.04.22 - C R G DE MELO JUNIOR COMERCIO E 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - R$ 53.220,40; CT Nº 00032/2022 - 25.04.22 - FARMA-
GUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 
- R$ 401.311,41; CT Nº 00033/2022 - 25.04.22 - DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
DO NORDESTE EIRELI - R$ 373.511,26.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Vicente Borges Gurjão, 158 - Centro - Gurjao - PB, às 09:30 horas do dia 10 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE RAQUETES DE PALMA 
PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AO AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE GURJÃO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3386–1085. E-mail: 
cplgurjaopb@gmail.com. Edital: http://www.gurjao.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurjao - PB, 26 de Abril de 2022
DIÊGO GURJÃO RAMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Vicente Borges Gurjão, 158 - Centro - Gurjao - PB, às 11:30 horas do dia 10 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. 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) 3386–1085. E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital: http://www.gurjao.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br. 

Gurjao - PB, 26 de Abril de 2022
DIÊGO GURJÃO RAMOS

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00003/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, 
ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA CAVALO DE 
PAU, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE 
MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MEFF – 
PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA - R$ 35.000,00.

Gado Bravo - PB, 25 de Abril de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, ATRAVÉS DE EM-

PRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA CAVALO DE PAU, NO DIA 29 DE 
ABRIL DE 2022, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. FUN-
DAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Gado Bravo: 02.006 SEC. DE EDUCAÇÃO – 13 392 1006 2016 PROMOVER 
EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS – 3390.39 99 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍ-
DICA. VIGÊNCIA: até 26/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo 
e: CT Nº 04301/2022 - 26.04.22 - MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA - R$ 35.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00004/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, 
ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA DONOS DA FAR-
RA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE 
MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FERREIRA 
PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME - R$ 18.000,00.

Gado Bravo - PB, 25 de Abril de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, ATRAVÉS DE 

EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA DONOS DA FARRA, NO DIA 
29 DE ABRIL DE 2022, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Gado Bravo: 02.006 SEC. DE EDUCAÇÃO – 13 392 1006 2016 PROMO-
VER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS – 3390.39 99 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 26/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado 
Bravo e: CT Nº 04401/2022 - 26.04.22 - FERREIRA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME - R$ 18.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, ATRAVÉS DE EM-
PRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA FABIANO GUIMARÃES, NO DIA 
29 DE ABRIL DE 2022, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FABIANO DIAS GUIMA-
RAES 09902794483 - R$ 20.000,00.

Gado Bravo - PB, 25 de Abril de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, ATRAVÉS DE EM-

PRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA FABIANO GUIMARÃES, NO DIA 
29 DE ABRIL DE 2022, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Gado Bravo: 02.006 SEC. DE EDUCAÇÃO – 13 392 1006 2016 PROMO-
VER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS – 3390.39 99 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 26/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado 
Bravo e: CT Nº 04501/2022 - 26.04.22 - FABIANO DIAS GUIMARAES 09902794483 - R$ 20.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00016/2022
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 DV00016/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA 
METALICA DE ALUMINIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GADO BRAVO – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
MASSARANDUBA LOCACOES DE PALCOS EIRELI - R$ 12.000,00.

Gado Bravo - PB, 26 de Abril de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA 

METALICA DE ALUMINIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GADO BRAVO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00016/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02006.13.392.1006.2016 – PROMEVER EVENTOS 
TURISTICOS E CULTURAIS – 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA. 
VIGÊNCIA: até 25/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT 
Nº 04701/2022 - 26.04.22 - MASSARANDUBA LOCACOES DE PALCOS EIRELI - R$ 12.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONO-

RIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PREFEITURA MU-
NICIPAL DE GADO BRAVO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00015/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02006.13.392.1006.2016 – PROMOVER 
EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS – 3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PES-
SOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 25/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Gado Bravo e: CT Nº 04601/2022 - 26.04.22 - HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA 
- R$ 17.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00015/2022

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 DV00015/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONO-
RIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GADO BRAVO – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA - R$ 17.600,00.

Gado Bravo - PB, 26 de Abril de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
TERMO DE APOSTILAMENTO

 Nº 01, DO PREGÃO PRESENCIAL 35/2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB - Rua Solon de Lucena, 26 - Centro - Guarabira 

- PB, CNPJ nº 08.785.479/0001-20, neste ato representada pelo Prefeito Marcus Diogo de Lima, 
Brasileiro, Casado, CPF 421.367.684-68, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento contratual tem como objetivo  a retificação na dotação orçamentária do 

objeto da licitação do Pregão Presencial 35/2022 cujo objeto Aquisições parceladas de Materiais 
de Limpeza e outros para melhor atender as necessidades da administração municipal, conforme 
termo de referência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas da PREGÃO 

PRESENCIAL 20/2022, desta forma altera-se a referida dotação 5.4.As despesas decorrentes 
do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação: 2.08 Secretaria de Educação 
12.361.2005.1099 Aquisição de Equipamentos para Ensino Fundamental 119 Transf. do FUNDEB 
30% – Compl. da União VAAT 449052.01 Equipamentos e Mat. Permanentes 12.361.2005.2123 
Manter Ativ do Ensino Fundamental ? VAAT 119 Transf. do FUNDEB 30% – Compl. da União VAAT 
3390.30.01 Material de Consumo 150.000,00 12.365.2005.1100 Aquisição de Equipamentos para 
Ensino Infantil/Creche 119 Transf. do FUNDEB 30% – Compl. da União VAAT 4490.52.01 Equipa-
mentos e Mat. Permanentes 12.365.2005.2124 Manter Ativ do Ensino Infantil/Creches ? VAAT 119 
Transf. do FUNDEB 30% – Compl. da União VAAT 3390.30.01 Material de Consumo permanecendo 
válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA providenciará a publicação resumida do presente 

Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial do Município, 
consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93, ressalvado o disposto no 
art. 26 desta Lei. 

Guarabira, 25  de Abril   de  2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
TERMO DE APOSTILAMENTO

Nº 01, DO PREGÃO PRESENCIAL 20/2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB - Rua Solon de Lucena, 26 - Centro - Guarabira 

- PB, CNPJ nº 08.785.479/0001-20, neste ato representada pelo Prefeito Marcus Diogo de Lima, 
Brasileiro, Casado, CPF 421.367.684-68, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento contratual tem como objetivo  a retificação na dotação orçamentária do 

objeto da licitação do Pregão Presencial 20/2022 cujo objeto Aquisições parceladas de materiais 
de informática para melhor atender as necessidades da administração municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas da PREGÃO 

PRESENCIAL 20/2022, desta forma altera-se a referida dotação 5.4.As despesas decorrentes 
do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação: 2.08 Secretaria de Educação 
12.361.2005.1099 Aquisição de Equipamentos para Ensino Fundamental 119 Transf. do FUNDEB 
30% – Compl. da União VAAT 449052.01 Equipamentos e Mat. Permanentes 12.361.2005.2123 
Manter Ativ do Ensino Fundamental ? VAAT 119 Transf. do FUNDEB 30% – Compl. da União VAAT 
3390.30.01 Material de Consumo 150.000,00 12.365.2005.1100 Aquisição de Equipamentos para 
Ensino Infantil/Creche 119 Transf. do FUNDEB 30% – Compl. da União VAAT 4490.52.01 Equipa-
mentos e Mat. Permanentes 12.365.2005.2124 Manter Ativ do Ensino Infantil/Creches ? VAAT 119 
Transf. do FUNDEB 30% – Compl. da União VAAT 3390.30.01 Material de Consumo permanecendo 
válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA providenciará a publicação resumida do presente 

Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial do Município, 
consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93, ressalvado o disposto no 
art. 26 desta Lei. 

Guarabira, 20  de Abril   de  2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de pessoa física e/ou jurídica, no ramo de bens móveis, destinados a 
atender as demandas operacionais das diversas secretarias deste município, conforme termo de 
referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento 
de despesa 3.3.90.36.01 – Outros Elementos de Terceiros – Pessoa Física 3.3.90.39.01 – Outros 
Elementos de Terceiros – Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Itapororoca e: CT Nº 00169/2022 - 25.04.22 até 25.04.23 - GABRIEL DA SILVA - R$ 36.600,00; CT 
Nº 00170/2022 - 25.04.22 até 25.04.23 - ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA - R$ 39.600,00; CT 
Nº 00171/2022 - 25.04.22 até 25.04.23 - ANDERSON MASCENA DE FRANCA 13745285441 - R$ 
42.840,00; CT Nº 00172/2022 - 25.04.22 até 25.04.23 - ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO 
FILHO - R$ 60.000,00; CT Nº 00173/2022 - 25.04.22 até 25.04.23 - ANTONIO MANOEL DA SILVA 
71468226487 - R$ 33.348,00; CT Nº 00174/2022 - 25.04.22 até 25.04.23 - JOAO BATISTA EMIDIO 
06849276751 - R$ 50.760,00; CT Nº 00175/2022 - 25.04.22 até 31.12.22 - JOSÉ ROSILDO SANTOS 
DE MASCENA - R$ 42.960,00; CT Nº 00176/2022 - 25.04.22 até 25.04.23 - LETICIA DE ARAUJO 
SILVA 09668016440 - R$ 35.760,00; CT Nº 00177/2022 - 25.04.22 até 25.04.23 - PRISCILA DE 
LIMA DEODATO - R$ 11.640,00; CT Nº 00178/2022 - 25.04.22 até 25.04.23 - RENATO SILVA 
DE MORAIS 10782068480 - R$ 38.040,00; CT Nº 00179/2022 - 25.04.22 até 25.04.23 - THIAGO 
COSTA LOPES - R$ 33.840,00.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 00019/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de materiais elétricos em geral para atender as necessidades da administração municipal até 
dezembro de 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CANAPU 
COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI - R$ 7.390,00; CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS 
EIRELI - R$ 21.955,00; CSM COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 79.014,00; ELETRICA LUZ 
COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 86.611,00; GM COMERCIO E SERVICO 
LTDA - R$ 72.852,50; GUSTAVO XAVIER GARCEZ - R$ 24.000,00; HOCENTER CONSTRUCO-
ES LTDA–ME - R$ 457.434,00; JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 195.064,90; LUMIART 
COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 203.170,00; LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELE-
TRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA - R$ 55.146,40; THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO 
ALBUQUERQUE - R$ 227.151,40. Ficam os licitantes convocados para assinatura do contrato nos 
termos do instrumento convocatório. Itapororoca - PB, 25 de Abril de 2022

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL
Leilão n.º 001/2022

              O MUNICÍPIO DE IBIARA - PB torna público para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão (online e 
presencial simultâneos, tomando todas as medidas de prevenção contra o COVID-19, como dis-
tanciamento, disponibilizando álcool em gel e delimitando espaço entre os participantes) de bens 
móveis inservíveis, nº 001/2022 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor 
José Gonçalves Abrantes Filho, JUCEP N.º 011/2015.. O leilão será realizado no dia 13/05/2022 às 
09:00h (nove horas), na garagem da prefeitura municipal. Maiores informações serão disponíveis 
na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal ou com o Leiloeiro Oficial (83) 99828-7888 
ou no site: www.abrantesleiloes.com.

Ibiara - PB, 26 de Abril de 2022.
FRANCISCO NERIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba -QUARTA-FEIRA, 27 de abril de 2022     27Publicidades



AVISO DE EDITAL
Leilão n.º 002/2022

              O MUNICÍPIO DE IBIARA - PB torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão (online 
e presencial simultâneos, tomando todas as medidas de prevenção contra o COVID-19, como 
distanciamento, disponibilizando álcool em gel e delimitando espaço entre os participantes) de UM 
ANIMAL TIPO CAVALO, Pertencente ao Processo Administrativo n° 001/2021.037172, nº 002/2022 
do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor José Gonçalves Abrantes 
Filho, JUCEP N.º 011/2015.. O leilão será realizado no dia 13/05/2022 às 09:30h (nove horas e 
trinta minutos), na garagem da prefeitura municipal. Maiores informações serão disponíveis na sala 
da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal ou com o Leiloeiro Oficial (83) 99828-7888 ou no 
site: www.abrantesleiloes.com.

Ibiara - PB, 26 de Abril de 2022.
FRANCISCO NERIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL nº 00020/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 0 KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES 

REMOÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, TERMO 
DE CONVÊNIO Nº 0194/2021, QUE ENTRE-SE CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA/
PB, SENDO ADQUIRIDO DE CONCESSIONÁRIA OU FABRICANTE

Folha do Edital Linha Onde se lê Leia-se

01 13 Às 08:30 horas do dia 
09 de Maio de 2022 Ás 09:30 horas do dia 09 de Maio de 2022

Ibiara-PB, 26 de Abril de 2022
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº 00002/2022

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 00002/2022, 
que objetiva: CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE TOPOGRAFIA DE 19 RUAS DA CIDADE DE JUAZEIRINHO – PB. LEVANTAMENTO 
PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL, ELABORAÇÃO DE PLANTAS BAIXAS, CURVAS DE NÍVEL, 
ESTAQUEAMENTO, PERFIL LONGITUDINAL E SEÇÕES TRANSVERSAIS; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MEDTECH TOPOGRAFIA E CONSULTORIA 
AMBIENTAL - R$ 13.000,00

Juazeirinho - PB, 26 de Abril de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, por meio do site https://www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de Mão de Obra complementares de Pedreiro; Calceteiro; 
Servente de pedreiro; encanador entre outros, destinados aos serviços desta prefeitura. Abertura 
da sessão pública: 10:00 horas do dia 10 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 10:10 horas 
do dia 10 de Maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto 
Municipal nº 31/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Itatuba - PB, 26 de Abril de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de construção 
civil para, execução dos serviços de ampliação do cemitério municipal de Itatuba–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. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 26 de Abril de 2022
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-

ÇOS DE TOPOGRAFIA DE 19 RUAS DA CIDADE DE JUAZEIRINHO – PB. LEVANTAMENTO 
PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL, ELABORAÇÃO DE PLANTAS BAIXAS, CURVAS DE NÍVEL, 
ESTAQUEAMENTO, PERFIL LONGITUDINAL E SEÇÕES TRANSVERSAIS. FUNDAMENTO LE-
GAL: Dispensa de Licitação nº 00002/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE JUAZEIRINHO: 02.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 
– 04 122 0002 2119 – ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA – 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 24/08/2022. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT Nº 03101/2022 - 26.04.22 - MEDTECH TO-
POGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL - R$ 13.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 00005/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº 00005/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SE SERVIÇO 
TÉCNICO ESPECIALIZADO, DE NATUREZA SINGULAR, DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 
JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: ANA GABRIELA GALVAO DE VASCONCELOS MASSINI – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA - R$ 42.000,00

Juazeirinho - PB, 06 de Abril de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SE SERVIÇO TÉCNICO 

ESPECIALIZADO, DE NATUREZA SINGULAR, DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 
EM LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 00005/2022. 
DOTAÇÃO: 02.180 – SECRETARIA MUNIC. DE PLANJ. ADMNISTRAÇÃO E DE GESTÃO DE 
PESSOAS 04 122 0002 2162 – ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE PLANEJ. ADM. E DE GESTÃO 
DE PESSOAS 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até 06/04/2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e: CT 
Nº 02501/2022 - 06.04.22 - ANA GABRIELA GALVAO DE VASCONCELOS MASSINI - SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 42.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
 AVISO DE RETIFICAÇÃO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DATOMADA DE PREÇOS 

Nº 004/2022
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os interes-

sados que está retificando o resultado do julgamento da habilitação, referente a Tomada de Preços 
Nº 004/2022. Objeto:Pavimentaçãoem paralelepípedo: Rua Felix José de Farias - Estaca 0,00  a 
Estaca 6,00+1,71 m, Estaca 6,00+1,71 m a Estaca 10,00+15,90m eda Rua Horácio José de Souza, 
conforme CT Nº 1075344-46/2021-CAIXA.Vejamos a seguir: Licitantes habilitados:CovaleEireli; 
Jhonatan Andrade Eireli-EPP; ELF Teixeira Eireli; CRV Construções Ltda; Motiva Construções 
Eireli; Torres e Andrade Ltda; Parayba (F. Costa Eireli); Meta Construções Ltda;Ventura & Leite Ltda; 
Torre Construção Eireli; Mendonça e Silva Ltda; Construtora Dois Irmão-Ltda; A Casa Construções 
Eireli; Ultra Soluções Ltda; Somos Construções Eireli-EPP; Projemaq Construções Ltda. Licitantes 
inabilitados: Construtora Apodi Eireli (não atendeu todos os itens solicitados);Alves e Lima Ltda (não 
atendeu o item 8.5 letras “d”, “e”);APN Construções Eireli(não atendeu o item 8.4 letra “a”);Ribeiro e 
Anjos Ltda(não atendeu os itens 8.4 letra “a”, 8.5 letras “d”, “e”);Harpia Emp.Eireli(não atendeu a sua 
totalidade o item 8.3 letra “a” faltou certidão da pessoa física do CREA da Sra. Engenheira Cinthya). 
Notificação da CPL (Adiamento de Sessão Pública): Ficam notificados os licitantes habilitados para 
participarem da Sessão Pública (abertura dos envelopes proposta de preços) que será realizada 
às 08h:30min (oito horas) do dia 06/05/2022.Local previsto para realização da sessão pública: 
Rua Francisco Rodrigues de Lima, Nº S/N, Centro, Livramento-PB (Clube Aquativo Sete Estralas). 

Livramento-PB, 26 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 

Nº 005/2022
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os in-

teressados que está retificando o resultado do julgamento da habilitação, referente a Tomada de 
Preços Nº 005/2022. Objeto:Construção de uma Creche (Tipo “A”) compacidade para 100 (cem) 
crianças, em tempo integral, conforme Convenio (SEECT-PB) Nº 443/2021.Vejamos a seguir: 
Licitantes habilitados:Concretisa Construtora Eireli;Covale Construções Eireli; Construtora Apodi 
Eireli; Livramento Construções Eireli;Jhonatan Andrade Eireli-EPP; Construtora BetagamaEireli;ELF 
Teixeira Eireli; CRV Construções Ltda; Motiva Construções Eireli; Torres e Andrade Ltda; Parayba 
(F. Costa Eireli); Meta Construções Ltda,Ventura & Leite Ltda; Torre Construção Eireli;Mendonça 
e Silva Ltda, A Casa Construções Eireli;Somos Construções Eireli-EPP;Projemaq Constru-
ções Ltda;BellfortConstrutora Ltda(não atendeu o item 8.4 letra “b” Vide parecer do Setor de 
Engenharia);CofemConstruções Eireli. Licitantes inabilitados: Ultra Soluções Ltda (não atendeu os 
itens: 8.2.2, 8.4 letra “b” vide parecer do Setor de Engenharia,8.5 letras “d”, “e”);APN Construções 
Eireli(não atendeu o item 8.4 letra “a”);Ribeiro e Anjos Emp.Ltda(não atendeu os itens 8.4 letra 
“a”, 8.5 letras “d”, “e”);Harpia Emp.Eireli(não atendeu a sua totalidade os itens: 8.3 letra “a” faltou 
certidão da pessoa física do CREA da Sra. Engenheira Cinthya, 8.4 letra “b” Vide parecer do Setor 
de Engenharia);Construtora J. Galdino Eireli(não atendeu a sua totalidade os itens: 8.3 letra “a” 
faltou a certidão (CREA) da pessoa física “José Alcides de Sousa Filho”, 8.4 letra “a” apresentou 
em parte, faltou “por tempo integral”. Notificação da CPL (Adiamento de Sessão Pública): Ficam 
notificados os licitantes habilitados para participarem da Sessão Pública (abertura dos envelopes 
proposta de preços) que será realizada às 10h:30min (dez horas e trinta minutos) do dia 06/05/2022. 
Local previsto para realização da sessão pública: Rua Francisco Rodrigues de Lima, Nº S/N, Centro, 
Livramento-PB (Clube Aquativo Sete Estralas). 

Livramento-PB, 26 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
 AVISO DE RETIFICAÇÃO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 

Nº 007/2022
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os 

interessados que está retificando o resultado do julgamento da habilitação, referente a Tomada 
de Preços Nº 007/2022. Objeto:Reforma e Ampliação da Escola Georgina Josefa de Souza (Zona 
Rural) Livramento-PB, conforme Convênio (SEECT-PB) Nº 0256/2021.Vejamos a seguir: Licitantes 
habilitados:MetaConstruções Locações e Serviços Ltda;Covale Construções Eireli; Livramento 
Construções Eireli;ELF Teixeira Eireli; CRV Construções Ltda; Motiva Construções Eireli; HabilCons-
truções Ltda;Parayba (F. Costa Eireli); Ventura & Leite Ltda; Torre ConstruçãoEireli; Mendonça e 
Silva Ltda;A Casa Construções Eireli; Somos Construções Eireli-EPP; Projemaq Construções Ltda. 
Licitantes inabilitados: Torres e Andrade Ltda 8.4 letra “b” vide parecer do Setor de Engenharia; 
ObraplanLtda (não atendeu os itens: item 8.5 letras “d”, “e”); Ultra Soluções Ltda (não atendeu os 
itens:8.2.2, 8.4 letra “b” vide parecer do Setor de Engenharia,8.5 letras “d”, “e”);Ribeiro e Anjos 
Ltda(não atendeu o item 8.5 letras “d”, “e”);Alves e Lima Ltda (não atendeu os itens: item 8.4 letra 
“b”8.5 letras “d”, “e”). Notificação da CPL (Adiamento de Sessão Pública): Ficam notificados os 
licitantes habilitados para participarem da Sessão Pública (abertura dos envelopes proposta de 
preços) que será realizada às 15h:30min (quinze horas e trinta minutos) do dia 06/05/2022. Local 
previsto para realização da sessão pública: Rua Francisco Rodrigues de Lima, Nº S/N, Centro, 
Livramento-PB (Clube Aquativo Sete Estralas). 

Livramento-PB, 26 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 

Nº 006/2022
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os interes-

sados que está retificando o resultado do julgamento da habilitação, referente a Tomada de Preços 
Nº 006/2022. Objeto:Reforma e Ampliação da Escola João Pereira Filho (Zona Rural) Livramento-
-PB, conforme Convênio (SEECT-PB) Nº 221/2021.Vejamos a seguir: Licitantes habilitados:Covale 
Construções Eireli; Livramento Construções Eireli;ELF Teixeira Eireli; CRV Construções Ltda; Motiva 
Construções Eireli; Torres e Andrade Ltda; HabilConstruções Ltda;Parayba (F. Costa Eireli); Ventura 
& Leite Ltda; Torre Construção Eireli; Mendonça e Silva Ltda, A Casa Construções Eireli;Somos 
Construções Eireli-EPP;Projemaq Construções Ltda. Licitantes inabilitados: ObraplanLtda (não 
atendeu os itens: item 8.5 letras “d”, “e”); Ultra Soluções Ltda (não atendeu os itens:8.2.2, 8.4 letra 
“b” vide parecer do Setor de Engenharia,8.5 letras “d”, “e”);Ribeiro e Anjos Ltda(não atendeu os itens: 
8.5 letra “a” colocou só os índices, 8.5 letras “d”, “e”);Alves e Lima Ltda (não atendeu os itens: item 
8.4 letra “b”8.5 letras “d”, “e”). Notificação da CPL (Adiamento de Sessão Pública): Ficam notificados 
os licitantes habilitados para participarem da Sessão Pública (abertura dos envelopes proposta de 
preços) que será realizada às 13h:30min (treze horas e trinta minutos) do dia 06/05/2022. Local 
previsto para realização da sessão pública: Rua Francisco Rodrigues de Lima, Nº S/N, Centro, 
Livramento-PB (Clube Aquativo Sete Estralas).

Livramento-PB, 26 de abril de 2022.
Jacé Alves de Oliveira 

Presidente da CPL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública Nº. 001/2022
A Prefeitura Municipal de Matinhas – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que estará realizando às 14h00min no dia 18 de maio de 
2022, a abertura do edital de Chamada Pública nº 001/2022, para Aquisição de gêneros alimentí-
cios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais 
constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares para 
atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. O Edital pode ser obtido 
na sede da Prefeitura de Matinhas, situada à Avenida Antônio Mariz 89 - Centro - Matinhas - PB 
ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através do e-mail: cpl.matinhas@gmail.com

Matinhas, 26 de abril de 2022.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022
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 10/05/2022 as 09:00 horas. Objetivo: aquisição de materiais de expediente e didático. 
Maiores informações e aquisição do edital através do link http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou na 
CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente 
normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 26 de abril de 2022.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022
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 10/05/2022 as 15:00 horas. Objetivo: contratação de empresa para preparação e 
fornecimento de refeições. Maiores informações e aquisição do edital através do link http://www.mari.
pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, 
no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 26 de abril de 2022.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 001/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 
e demais normas inerentes a espécie, que fará REABERTURA da licitação na modalidade Tomada 
de Preços na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, do tipo 
menor preço Global, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de MARI, no dia 13 
de maio de 2022 as 09:00 horas. Objetivo: construção de unidade escolar com 06 salas de aula 
na zona rural do município de Mari-pb. Maiores informações e aquisição do novo edital através do 
link http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 
– Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

MARI, 26 de abril de 2022. 
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 - SRP

A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 
e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7.892/2013 e alterações, 
Decreto Municipal n.º 15/2019 bem como toda legislação correlata, tornar publico aos interessados 
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor 
preço, objetivando a Registro de Preço para Eventual Locação de máquinas pesadas, destinadas 
a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do município de Pitimbu, em sessão 
pública para abertura dos envelopes de proposta e habilitação que realizar-se a as 10:00 Horas  do 
dia 10/05/2022, na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, na CPL localizado na Rua Pe. José 
João, 31 – Centro – 58.324-000 – Pitimbu/PB. Maiores informações através do link: https://www.
pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal ou na Prefeitura Municipal no horário de expediente 
normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 26 de Abril de 2022.
Claudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
TOMADA DE PREÇO N. 001/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL PÚBLICA DE CON-
CLUSÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PITIMBU.

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PITIMBU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICO À POPULAÇÃO E 
A QUEM INTERESSAR POSSA QUE APÓS ANÁLISES  E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE 
PREÇO,  CHEGOU À SEGUINTE CONCLUSÃO: EMPRESA CLASSIFICADA: ESTRUTURAL 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI  CNPJ:05.881.170/0001-46, POR 
CUMPRIR COM TODAS AS EXIGENCIAS CORRESPONDENTE  AO ITEM 8 DO EDITAL DA TP 
001-2022. O RELATÓRIO COMPLETO COM O JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL, 
ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO PORTAL DA PREFEITURA DE PITIMBU NO LINK: HTTPS://
WWW.PITIMBU.PB.GOV.BR/PORTAL/TRANSPARENCIA-FISCAL. FICAM FRANQUEADAS VISTAS 
AO PROCESSO  E  ABRINDO-SE O PRAZO RECURSAL NA FORMA DA LEI.

PITIMBU-PB, 26 DE ABRIL DE 2022.
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
TOMADA DE PREÇO N. 002/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR  OBRA CIVIL 
PÚBLICA NA PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICO  E  EM  PARALELEPÍPEDOS  DAS RUAS:  PRINCESA 
IZABEL, DAS COLINAS, DAS PRINCESAS E SONIA LIMA NO MUNICIPÍO DE PITIMBÚ

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PITIMBU, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICO À POPULAÇÃO E 
A QUEM INTERESSAR POSSA QUE APÓS ANÁLISES  E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE 
PREÇO,  CHEGOU À SEGUINTE CONCLUSÃO: EMPRESA CLASSIFICADA: SENTRA SERVIÇOS 
E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 12.020.437/0001-76 POR CUMPRIR COM TODAS AS 
EXIGENCIAS CORRESPONDENTE  AO ITEM 8 DO EDITAL DA TP 002-2022. O RELATÓRIO COM-
PLETO COM O JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL, ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO 
PORTAL DA PREFEITURA DE PITIMBU NO LINK: HTTPS://WWW.PITIMBU.PB.GOV.BR/PORTAL/
TRANSPARENCIA-FISCAL. FICAM FRANQUEADAS VISTAS AO PROCESSO  E  ABRINDO-SE 
O PRAZO RECURSAL NA FORMA DA LEI.

PITIMBU-PB, 26 DE ABRIL DE 2022.
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL

Prefeitura Municipal de Piancó 
Errata de Extrato de Termo de Aditivo

Dispensa nº 00008/2022
A Prefeitura Municipal de Piancó, através da Comissão de Licitação, torna público para 

conhecimento dos interessados, ERRATA de Extrato de Termo de Aditivo referente a Dispensa 
nº 00008/2022 publicado no Diário Oficial do Estado  e JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 
DA PARAIBA, veiculados no dia 26/04/2022. A comissão informa que houve erro quando se faz 
referência a Lei de Licitações utilizada, onde se lerFUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
leia-se FUNDAMENTAÇÃO: Art. 124, I “b” da Lei 14.133/21.

Piancó -PB, 26 de Abril de 2022.
Daniel Galdino de AraujoPereira

 Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0018/2022
 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0018/2022, tipo 
menor preço por item, a partir das 08:00horas (horário de Brasília-DF) do dia  09/05/2022, através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  à Contratação de empresa especializada 
para aquisição de um veiculo destinados a secretaria de Educação, através do Convênio 0201/2021 
firmado entre a Prefeitura Municipal de Piancó e o Governo do Estado da Paraíba, de acordo com 
as condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos. O Edital e anexos encontram-
-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/acesso-a-informacao/
licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 26 de abril 2022
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00028/2022, em favor da empresaSOARES ELETROMOVEIS LTDA 
– ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 10.754.729/0001-07,tendo como objeto a Contratação de 
empresa especializada no fornecimento de Móveis para a Sala do Tomógrafo localizada na Policlí-
nica, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Piancó-PB.Como 
Valor Global Estimado de R$ 3.880,00 (três mil oitocentos e oitenta reais), em consequência fica a 
mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme Art. 72, e Art. 75, II da Lei 14.133/2021. 

Piancó- PB, em 26 de abril de 2022.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00028/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO:SOARES ELETROMOVEIS LTDA – ME, inscrita no CNPJ/CPF sob n° 

10.754.729/0001-07.
OBJETIVO:Contratação de empresa especializada no fornecimento de Móveis para a Sala do 

Tomógrafo localizada na Policlínica, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Piancó-PB.

VALOR GLOBAL ESTIMADO:R$ 3.880,00 (três mil oitocentos e oitenta reais).
Piancó- PB, em 26 de abril de 2022.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços Nº 005/2022
A Prefeitura Municipal de Piancó-PB, por ato de seu Prefeito, torna público a ANULAÇÃO do 

processo licitatório Tomada de Preços nº 005/2022, com objeto construção de creche municipal, 
através de Convênio n° 0451/2021 (PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA), firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Piancó e o Governo do Estado da Paraíba. Houve conflito de informações, 
pois no objeto constava convenio com o Governo do Estado e no projeto consta o recurso do FNDE, 
torna ilegal a licição, sendo necessário desfazimento de todos os seus atos ateriores a este, com 
fulcro no Art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93 e Parecer Jurídico. Mais informações solitar via email 
licitacaopianco@gmail.com. 

Piancó-PB, 25 de Abril de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA – PB
AVISO DE CONTINUIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2022 SRP
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e CONVOCA aos interessados para continuidade do certame abaixo descrito PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 008/2022 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é  o Sistema de Registro de 
Preços para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. Data: 29/04/2022 às 
09h30min (Horário Local). No Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito 
de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB, no horário de expediente. Outras informações pelo cml.
puxinana@gmail.com.

Puxinanã, 26 de abril de 2022.
GISLEY MORAIS SOUTO

 Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 002/2022 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR – PB, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no 
art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013 que regulamenta o sistema de registro de preços e alterações bem como 
toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de 
Registro de Preço do tipo menor preços em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal 
de Pilar, no dia 10 de Maio de 2022 às 10h30min, objetivo: Registro de Preços para Aquisição de 
materiais de construção destinados a atender as necessidades municipais, Informações na Praça 
João José Maroja, nº 259, Centro, Pilar- PB CEP: 58.338-000.

 PILAR 26 de Abril de 2022
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO.

PREGOEIRO.

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE REPUBLICAÇÃO

Tomada de Preços n° 0004/2022
A Comissão de Licitação torna público a republicação do edital da licitação na modalidade Tomada 

de Preços n° 0004/2022, tipo menor preço global, com objeto, Implantação de usinas fotovoltaicas e 
extensão de rede de iluminação Pública no Município de Pedra Branca-PB, Abertura dia 12.05.2022 
as 08:30 horas a rua Pres. João Pessoa, 391-centro-Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.
pedrabranca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Pedra Branca – PB, 26 de abril de 2022.
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 10 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transporte escolar, destinado a rede municipal de ensino, junto a 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 Municipal 
nº 025/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 26 de Abril de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 08:15 horas do dia 10 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transporte escolar, destinado a rede estadual de ensino, junto a secretaria de Educação no muni-
cípio do município de Rio Tinto. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 025/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 26 de Abril de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 13:30 horas do dia 10 de Maio de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transporte 
escolar diversos, destinados a rede municipal de ensino, junto a 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 Municipal 
nº 025/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 26 de Abril de 2022
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Maio de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE 
TALONÁRIO ELETRÔNICO DE AUTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 001461/11; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: 
LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 26 de Abril de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. Abertura 
da sessão pública: 08:30 horas do dia 09 de Maio de 2022. Início da fase de lances: 08:31 horas 
do dia 09 de Maio de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM 
. Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 26 de Abril de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00003/2022. OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada, para fornecimento de peças automotivas genuínas/originais, destinada a manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos leves e pesados, máquinas e equipamentos, pertencentes e/
ou locados a Prefeitura Municipal de Serra da Raiz/PB. ABERTURA: 07/04/2022 as 09:00 horas. 
JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. DATA: 08/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N° 001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e referente 

à TOMADA DE PREÇO n° 001/2022, que objetiva: Contratação de empresa de especializada, cujo 
critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a execução de 
obra de realização de serviços de PAVIMENTAÇÃO VIA(S)/ RUA(S) NO MUNICÍPIO DE SERRA 
GRANDE - PB, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital. HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a empesa: BRAÇO FORTE, SERVIÇOS 
E LOCAÇOES EIRELI EPP, CNPJ n 22.370.871/0001-30 com valor de R$ 231.912,33 (duzentos 
e trinta e um mil novecentos e doze reais e trinta e três centavos). Nos termos do art. 64 da lei 
8.666/93, convocamos o vencedor para em até três dias úteis assinar o termo do contrato do refe-
rido processo sob pena de se convocar o segundo classificado. O processo estáa disposição dos 
interessados em todos os dias úteis, das 08h00min ás 12h00min na sala de reuniões da CPL, da 
Prefeitura Municipal de Serra Grande, na Rua Vicente Leite Araújo, s/n, Centro, Serra Grande-PB.

Serra Grande-PB, 26 de abril de 2022
VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 
conhecimento dos interessados, o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº 00004/2022, que tem 
como objeto: Aquisição parcelada de peças para veículos leves, pesados, maquinário e implementos 
agrícolas a serviço do Município de Santa Luzia/PB. Licitantes declarados vencedores e respectivos 
valores totais das contratações: - GIPAGEL AUTO PECAS LTDA – EPP - CNPJ: 35.588.102/0001-54, 
itens: 17, 22, 26, 29, 32, 35, 40, 41, 44, 47, 50, 54, 57, 70 - Valor: R$ 348.000,00; - GRANPECAS – 
COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.906.156/0001-
97, itens: 18, 23, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 55 - Valor: R$ 296.000,00; - J A L SILVA 
COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - CNPJ: 34.277.779/0001-09, itens: 08, 09, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21 - Valor: R$ 198.000,00; - JB PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 
13.266.536/0001-03, itens: 01, 02, 03, 04, 34, 53, 58, 67 - Valor: R$ 146.000,00; - O CEARENSE 
DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 02.044.971/0001-69, itens: 19, 25, 28, 31, 37, 43, 46, 49, 
52, 56 - Valor: R$ 276.000,00; - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP - CNPJ: 
02.620.622/0001-48, itens: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72 - Valor 328.000,00; - TOP 
PECAS LTDA – EPP - CNPJ: 01.184.984/0001-70, itens: 05, 06, 07, 10, 38 - Valor: R$ 106.000,00.

Santa Luzia - PB, 12 de abril de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - GIPAGEL AUTO PECAS 
LTDA – EPP - CNPJ: 35.588.102/0001-54, itens: 17, 22, 26, 29, 32, 35, 40, 41, 44, 47, 50, 54, 57, 
70 - Valor: R$ 348.000,00; - GRANPECAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA 
E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.906.156/0001-97, itens: 18, 23, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 
55 - Valor: R$ 296.000,00; - J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - CNPJ: 
34.277.779/0001-09, itens: 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21 - Valor: R$ 198.000,00; - JB PECAS 
E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.266.536/0001-03, itens: 01, 02, 03, 04, 34, 53, 58, 67 - Valor: R$ 
146.000,00; - O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 02.044.971/0001-69, itens: 
19, 25, 28, 31, 37, 43, 46, 49, 52, 56 - Valor: R$ 276.000,00; - SERIDO TRATORES COMERCIO 
E SERVICOS LTDA – EPP - CNPJ: 02.620.622/0001-48, itens: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 
69, 71, 72 - Valor 328.000,00; - TOP PECAS LTDA – EPP - CNPJ: 01.184.984/0001-70, itens: 05, 
06, 07, 10, 38 - Valor: R$ 106.000,00.

Santa Luzia - PB, 12 de abril de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00075/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: NILDO FREITAS DANTAS, CNPJ n° 01.034.997/0001-63. OBJETO: Aquisição 

de equipamentos e itens escolares para as unidades escolares do Município de Santa Luzia/PB.
VALOR GLOBAL: R$ 24.790,00 (vinte e quatro mil, setecentos e noventa reais), vencendo 

nos seguintes itens: 01, 05, 06, conforme proposta da vencedora anexa ao processo. PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 31/12/2022. DATA DO CONTRATO: 13 de abril de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 00004/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de peças para veículos leves, 
pesados, maquinário e implementos agrícolas a serviço do Município de Santa Luzia/PB, com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) 
vencedor(es): - GIPAGEL AUTO PECAS LTDA – EPP - CNPJ: 35.588.102/0001-54, itens: 17, 22, 
26, 29, 32, 35, 40, 41, 44, 47, 50, 54, 57, 70 - Valor: R$ 348.000,00; - GRANPECAS – COMER-
CIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.906.156/0001-97, 
itens: 18, 23, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 55 - Valor: R$ 296.000,00; - J A L SILVA 
COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - CNPJ: 34.277.779/0001-09, itens: 08, 09, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21 - Valor: R$ 198.000,00; - JB PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 
13.266.536/0001-03, itens: 01, 02, 03, 04, 34, 53, 58, 67 - Valor: R$ 146.000,00; - O CEARENSE 
DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 02.044.971/0001-69, itens: 19, 25, 28, 31, 37, 43, 
46, 49, 52, 56 - Valor: R$ 276.000,00; - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA 
– EPP - CNPJ: 02.620.622/0001-48, itens: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72 - Valor 
328.000,00; - TOP PECAS LTDA – EPP - CNPJ: 01.184.984/0001-70, itens: 05, 06, 07, 10, 38 - 
Valor: R$ 106.000,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 12 de abril de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 
conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 00007/2022, que tem como 
objeto: contratação de empresa para executar serviços de oficina, parte elétrica, alinhamento e 
balanceamento, funilaria, lanternagem, pintura, consertos de bancos e tapeçaria, manutenção de 
ar condicionado, consertos e troca de peças de motos, destinados à frota de veículos e máqui-
nas a serviço do município de Santa Luzia/PB. Licitantes declarados vencedores e respectivos 
valores totais das contratações: - GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, 
RETIFICA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 04.906.156/0001-97, Lote(s): 01, 02, 05, 07, 09 - Valor: 
224.165,60; - JOSILANE A DA SILVA, CNPJ: 13.266.536/0001-03, Lote(s): 04, 06, 08. Valor: 
242.486,00; - SERIDÓ TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 02.620.622/0001-
48, Lote(s): 03. Valor: 337.960,00.

Santa Luzia - PB, 26 de abril de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao 

presente pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - GRANPE-
CAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 
04.906.156/0001-97, Lote(s): 01, 02, 05, 07, 09 - Valor: 224.165,60; - JOSILANE A DA SILVA, CNPJ: 
13.266.536/0001-03, Lote(s): 04, 06, 08. Valor: 242.486,00; - SERIDÓ TRATORES COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 02.620.622/0001-48, Lote(s): 03. Valor: 337.960,00.

Santa Luzia - PB, 26 de abril de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico 
nº 00007/2022, que objetiva: contratação de empresa para executar serviços de oficina, parte 
elétrica, alinhamento e balanceamento, funilaria, lanternagem, pintura, consertos de bancos e 
tapeçaria, manutenção de ar condicionado, consertos e troca de peças de motos, destinados à 
frota de veículos e máquinas a serviço do município de Santa Luzia/PB, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 
- GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA, 
CNPJ: 04.906.156/0001-97, Lote(s): 01, 02, 05, 07, 09 - Valor: 224.165,60; - JOSILANE A DA 
SILVA, CNPJ: 13.266.536/0001-03, Lote(s): 04, 06, 08. Valor: 242.486,00; - SERIDÓ TRATORES 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 02.620.622/0001-48, Lote(s): 03. Valor: 337.960,00. 
Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 26 de abril de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00073/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ N° 

40.876.269/0001-50. OBJETO: Aquisição de equipamentos e itens escolares para as unidades 
escolares do Município de Santa Luzia/PB.

VALOR GLOBAL: R$ 1.385,00 (um mil, trezentos e oitenta e cinco reais), vencendo no seguinte 
item: 07, conforme proposta da vencedora anexa ao processo. PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/04/2022 
a 31/12/2022. DATA DO CONTRATO: 13 de abril de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00074/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ n° 

45.579.602/0001-83. OBJETO: Aquisição de equipamentos e itens escolares para as unidades 
escolares do Município de Santa Luzia/PB.

VALOR GLOBAL: R$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil, quinhentos reais), vencendo no seguinte 
item: 08, conforme proposta da vencedora anexa ao processo. PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/04/2022 
a 31/12/2022. DATA DO CONTRATO: 13 de abril de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00076/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS, CNPJ n° 03.829.590/0001-58. 

OBJETO: Aquisição de equipamentos e itens escolares para as unidades escolares do Município 
de Santa Luzia/PB.

VALOR GLOBAL: R$ 6.600,00 (seis mil, seiscentos reais), vencendo no seguinte item: 04, 
conforme proposta da vencedora anexa ao processo. PRAZO DE VIGÊNCIA: 13/04/2022 a 
31/12/2022. DATA DO CONTRATO: 13 de abril de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00077/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ n° 

29.955.518/0001-60. OBJETO: Aquisição de equipamentos e itens escolares para as unidades 
escolares do Município de Santa Luzia/PB.

VALOR GLOBAL: R$ 45.990,00 (quarenta e cinco mil, novecentos e noventa reais), vencendo 
no seguinte item: 03, conforme proposta da vencedora anexa ao processo. PRAZO DE VIGÊNCIA: 
13/04/2022 a 31/12/2022. DATA DO CONTRATO: 13 de abril de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB, CNPJ N° 

09.090.689/0001-67.
OBJETO: Aquisição parcelada de peças para veículos leves, pesados, maquinário e imple-

mentos agrícolas a serviço do Município de Santa Luzia/PB.
CONTRATO Nº 00066/2022 - CONTRATADA: GIPAGEL AUTO PECAS LTDA – EPP, CNPJ 

nº 35.588.102/0001-54. VALOR GLOBAL: R$ 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais), 
vencendo no(s) seguinte(s) itens(s): 17, 22, 26, 29, 32, 35, 40, 41, 44, 47, 50, 54, 57, 70, conforme 
proposta da vencedora anexa ao processo. 

CONTRATO Nº 00067/2022 - CONTRATADA: GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO 
DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 04.906.156/0001-97. VALOR GLOBAL: R$ 
296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil reais), vencendo no(s) seguinte(s) itens(s): 18, 23, 
24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 55, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00068/2022 - CONTRATADA: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE 
PNEUMATICOS EIRELI, CNPJ nº 34.277.779/0001-09. VALOR GLOBAL: R$ 198.000,00 (cento 
e noventa e oito mil reais), vencendo no(s) seguinte(s) itens(s): 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 
21, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00069/2022 - CONTRATADA: JB PECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 
13.266.536/0001-03. VALOR GLOBAL: R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais), ven-
cendo no(s) seguinte(s) itens(s): 01, 02, 03, 04, 34, 53, 58, 67, conforme proposta da vencedora 
anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00070/2022 - CONTRATADA: O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS 
LTDA, CNPJ nº 02.044.971/0001-69. VALOR GLOBAL: R$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis 
mil reais), vencendo no(s) seguinte(s) itens(s): 19, 25, 28, 31, 37, 43, 46, 49, 52, 56, conforme 
proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00071/2022 - CONTRATADA: SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - EPP, CNPJ nº 02.620.622/0001-48. VALOR GLOBAL: R$ 328.000,00 (trezentos e vinte e 
oito mil reais), vencendo no(s) seguinte(s) itens(s): 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 
conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00072/2022 - CONTRATADA: TOP PECAS LTDA - EPP, CNPJ nº 
01.184.984/0001-70. VALOR GLOBAL: R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), vencendo no(s) 
seguinte(s) itens(s): 05, 06, 07, 10, 38, conforme proposta da vencedora anexa ao processo. 

PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 13/04/2022 a 31/12/2022. 
DATA DOS CONTRATOS: 13 de abril de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTA MU-
NICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00017/2022. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRA-
CAO – 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 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–ES-
TRUTURA – 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 
26/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 
04601/2022 - 26.04.22 - JOSEFA MONICA LEONEL - R$ 117.870,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00017/2022

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 
DP00017/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNE-
CIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS 
DESTA MUNICIPALIDADE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: JOSEFA MONICA LEONEL - R$ 117.870,00.

São João do Tigre - PB, 25 de Abril de 2022
MARCIO ALEXANDRE LEITE 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 
nº 00019/2022, para o dia 09 de Maio de 2022 às 11:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 09 de Maio de 2022 às 11:05 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Tele-
fone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Sumé - PB, 26 de Abril de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 
nº 00018/2022, para o dia 09 de Maio de 2022 às 08:30 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 09 de Maio de 2022 às 08:35 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Tele-
fone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Sumé - PB, 26 de Abril de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2022

O Presidente da CPL comunica o adiamento da abertura de proposta da Tomada de Preço 
nº 0001/2022que estava marcado para o dia 25 de Abril de 2022, para o dia 29 de Abril de 2022 
às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - 
Sumé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 

Sumé - PB, 20 de Abril de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 051/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10 

de Maio de 2022às 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, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço. Objeto: Aquisição de kits de Enxovais para 
serem entregues as gestantes em situação de vulnerabilidade social do município de Sousa/PB, 
discriminados e quantificados em edital. Os interessados poderão acessar a cópia do edital no 
Portal da Transparência, através do sítio www.sousa.pb.gov.br; ou no site do tribunal de contas, 
www.tce.pb.gov.br. Mais informações pelo endereço eletrônico cplsousa2017@yahoo.com. 

Sousa, 26 de Abril de 2022.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra 
pavimentação no Município de Solânea/PB. LICITANTES HABILITADOS: E.P.S. SERVICOS DE 
CONSTRUCOES EIRELI; N & S CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA; PR CONSTRUÇÕES 
EIRELI; QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA; RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGE-
NHARIA LTDA; SENA CONSTRUÇÕES EIRELI – ME; SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO 
ME. . LICITANTES INABILITADOS: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, desatendeu 
ao item 8.4.2 “b” do edital; CONSTRUTORA E ENGENHARIA WF LTDA, desatendeu ao item 
8.4.2 do edital. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos 
do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo 
interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços 
será realizada no dia 05/05/2022, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pernambuco, 
S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 25 de Abril de 2022
FERNANDO JORGE DA COSTA SANTOS 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para a execução de pavimentação 
do pátio da antiga prefeitura e complemento de uma calçada, no Município de Solânea/PB. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: SENA CONS-
TRUÇÕES EIRELI – ME - Valor: R$ 82.116,50. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pernambuco, 
S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 20 de Abril de 2022
FERNANDO JORGE DA COSTA SANTOS 

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2022
O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 050/2022, cujo 

objeto é a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES 
E ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/
PB, para às 09h00m do dia 09 de Maio de 2022. Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB,26de Abril de 2022.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇONº 006/2022

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que fará realizar, através da Comissão 
Permanente de Licitação, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim 
Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 13 de Maio de 2022, licitação modalidade 
Tomada de Preço, do tipo menor preço Global, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS NA SEDE, NOS DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA, PB.. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://
licitacoes.santa rita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb. gov.br. 

Santa Rita - PB, 26de Abril de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022

 OBJETO:AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LANCETAS, TIRAS REAGENTES GLICEMIA, SERIN-
GAS E AGULHAS DE INSULINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA CENTRAL DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. 

 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 024/2022, de 11/02/2022, e 
observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 
de 20 de setembro de 2019.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº010/2022, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LANCETAS, TIRAS REAGENTES GLICEMIA, SERINGAS E AGU-
LHAS DE INSULINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA CENTRAL DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a:

- CEPALAB LABORATORIOS S.A
CNPJ: 02.248.312/0001-44
Valor R$: 90.000,00
- OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOS-

PITALARES LTDA.
CNPJ: 36.441.185/0001-17
Valor R$: 174.000,00
- SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.675.713/0001-79
Valor R$: 131.280,00

Santa Rita - PB, 26 de abril de 2022.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022

 OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INS-
TALAÇÃO DE PAREDES EM DRYWALL A SEREM EXECUTADOS NO PAVIMENTO SUPERIOR 
DO HOSPITAL INFANTIL 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 024/2022, de 11/02/2022, e 
observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 
de 20 de setembro de 2019.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº037/2022, que 

objetiva:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTA-
LAÇÃO DE PAREDES EM DRYWALL A SEREM EXECUTADOS NO PAVIMENTO SUPERIOR 
DO HOSPITAL INFANTIL DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a:

- C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 10.673.625/0001-78
Valor R$: 133.000,00

Santa Rita - PB, 26 de abril de 2022.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 00069/2022

TOMADA DE PREÇOS nº 004/2022  
OBJETIVO:Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia para execução 

dos serviços de obras para construção do Sistema de Abastecimento de Água das COMUNIDA-
DES MANDIOCA E COMUNIDADE PICADA, no Município SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA/PB, 
conforme planilha anexo ao edital e lei 8666/93.

ABERTURA:as 09hs:00mins do dia 13 de maio de 2022.
INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, no endereço sala da CPL, Rua Francisca Tomaz da Sil-

va, Nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB. De segunda a sexta das 07hs:30min às 
11hs:30min, site do http: http://saojoselt.pb.gov.br/acessoainformacao/licitacoes,http://www.tce.
pb.gov.br,Email.licitacao@saojoselt.pb.gov.br

São José Da Lagoa Tapada-PB, 25 de abril de 2022.
JOAO JUCELIO SILVA DO VALE 

Presidente da CPL/PMSJL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065 / 2021
PARA REGITRO DE PREÇOS
PROCESSOS NºS. 12345.006696.2021 – 07 E 55000.000006.2022 – 92 
REGISTRO NA CGE Nº 22 / 00521 – 9 
DATA: 17 / 05 / 2022
HORÁRIO: 09h00 

(HORÀRIO DE BRASÍLIA)
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, 

comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS,  no dia 17 de MAIO de 2022, a partir das 09h00, para AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ITENS AFINS  DESTINADO A PRÓ-REITORIA DE INFRAES-
TRUTURA – PROINFRA, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB.  CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II DESTE EDITAL.

O edital completo está disponível no site: www.licitacoes-e.com.br
Informações: C. P. L. - (83)  3315-3348 ou 3315-3412 .

Campina Grande - PB, 26 de abril de 2022.
Alberto Jorge O. Simões

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2021
PROCESSO Nº 19.000.002087.2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS DE VOO, 
CURSO TEÓRICO E EXAME PRÁTICO, destinado ao CBMPB/FUNDO ESPECIAL DO CORPO 
DE BOMBEIROS, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 10/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic06@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 22-00743-8                                                         
    João Pessoa, 26 de abril de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2022
PROCESSO Nº 19.000.012487.2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE 
A INCÊNDIO (MANGUEIRA E ESGUICHO), destinado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA 
PARAÍBA - CBMPB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 11/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: 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 22-00742-0                                                         
    João Pessoa, 26 de abril de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2022
PROCESSO Nº 19.000.015552.2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, destinado 
à POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA - PMPB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 10/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic09@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 22-00717-4                                                         
    João Pessoa, 26 de abril de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022
PROCESSO Nº 19.000.015896.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABO-
RATÓRIO PARA IMUNOHEMATOLOGIA RECEPTOR COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM 
COMODATO destinado ao HEMOCENTRO DA PARAÍBA – SES conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 10/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRA.GOV.BR: 900482022
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00238-4
João Pessoa, 26 de abril de 2022.

.João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2021
PROCESSO Nº 19.000.002784.2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE QUEPES, destinado à POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA - PMPB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 10/05/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: 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 22-00737-2                                                         
    João Pessoa, 26 de abril de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 04/2022
Registro CGE Nº 22-00369-6

COMUNICADO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica ao(s) participante(s) da CONCORRÊNCIA Nº 04/2022 (Obras de Pavimentação da Rodovia   
PB-082, Sub-Trecho: Salgado de São Felix/Acauã, com 19,76 km), que transcorreu o prazo sem 
recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão considerando habilitadas, as Empresas: 
CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA e GL EMPREENDIMENTOS LTDA e inabilitada a empresa: 
SIGA CONSTRUTORA EIRELI por não cumprir o exigido no edital no item: 10.3.subitem 10.3.1. 
“b” ,  “e” , “e.2” e “e.2.2” ( não apresentou a DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL: FC)  e 10.4 subitem 
10.4.1. “f”. f1” (apresentou relação de equipamentos incompleta, faltou 1 Cojunto de Britagem; 1 
Usina Misturadora de Solos e 1 Caminhão de Carroceria) e marca reunião para abertura da(s) 
Proposta(s) de Preços para o dia 29/04/2022   às 10: 00 horas.

João Pessoa, 26 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA 
Nº 06/2022     Registro 
CGE Nº  22-00740-4

30/05/2022 10:00

Obras de Pavimentação e Melhoramento do Con-
torno de Bananeiras Alça Nordeste, com aproxima-
damente  2,92 km
Valor estimado da obra: R$ 4.150.983,09
Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) 
dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 26 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021

Registro CGE Nº 22-00468-6
COMUNICADO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica ao(s) participante(s) da TOMADA DE PREÇOS  Nº 02/2022 (Construção de dois bueiros 
celulares nos acessos as comunidades fazenda  Cuité e sitio Dole, em Cuité de Mamanguape   BCC 
2,5 x 2,5 e BCC 3,0x2,0.), que transcorreu o prazo sem recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica 
sua decisão quanto ao julgamento que habilitou as Empresas: PLANENG ENGENHARIA LTDA  e 
ZACCARA ENGENHARIA EIRELI – EPP e inabilitada a empresa: NOVA SERVIÇOS COMERCIO 
E CONSTRUÇÃO EIRELI, por não cumprir: os itens:10.3 subitem 10.3.1. “c” (apresentou vencida 
a Certidão Negativa de Débitos  Relativos aos Tributo Federais e Dívida ativa da União)  e 10.5.su-
bitem 10.5.1-“b”, não apresentou atestado técnico operacional: para: a) Obras de idêntica natureza 
à Bueiro) e 10.5.1.”c” ( não comprovou possuir em seu quadro permanente Engenheiro detentor 
de Atestado Técnico para: “b” Obras de idêntica natureza à Bueiro) e marca reunião para abertura 
da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 29/04/2022   às 11: 00 horas.

João Pessoa, 26 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 02/2022    
 Registro CGE Nº 22-00268-1

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 02/2022 (Obras de Pavimentação da Rodovia   
PB-382, Trecho: Serra Grande/São José de Piranhas, com aproximadamente  23,66 km), que após 
análise detalhada nas documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, 
Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as 
Empresas na seguinte ordem:  1º lugar: CONPASA  CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA - R$ 
31.501.757,61 e  2º lugar– COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA –  R$  31.543.563,28

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 26 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 05/2022    
 Registro CGE Nº 22-00357-1

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 05/2022 (Obras de Pavimentação da Rodovia 
PB-384, Trecho: Nazarezinho/Carrapateira, com aproximadamente 16,79 km), que após análise 
detalhada na documentação da Proposta de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da 
licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificada a Empresa na 
seguinte ordem:  1º lugar: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA –  R$  28.948.714,15

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 26 de abril de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 01/2022– CEL (CERTIFICADO DE REGISTRO NA CGE Nº 22-00718-

2) - PROCESSO Nº SHM-PRC-2022/00417. OBJETO:O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É A CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
REFERENTE AOS LOTES DESCRITOSA SEGUIR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS 
ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO EXECUTIVO E DEMAIS ANEXOS DESTE 
EDITAL:•LOTE 01 - AERÓDROMO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO.•LOTE 02 - AERÓDROMO 
DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA.•LOTE 03 - AERÓDROMO DO MUNICÍPIO DE CUITÉ.DATA DE 
ABERTURA: 31 de maio de 2022. HORA: 14h00 (Catorze horas- horário local).LOCAL: Av. Min. José 
Américo de Almeida - s/n - DER/SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA - Torre - João Pessoa/PB - CEP: 
58.040-300. FONE: (83) 3133-1258. O Edital deverá ser solicitado, como também outras informa-
ções, exclusivamente, pelo e-mail: celpac_2012@hotmail.com, informando os dados cadastrais 
da Empresa solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail). OUTRAS 
OBSERVAÇÕES: As reuniões da referida licitação serão, preferencialmente, acompanhadas online 
através do canal do Youtube SEIRHMA PB. João Pessoa, 26 de abril de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 20.05.21.503

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021/HC
DATA DE ABERTURA: 11/05/2022 - ÀS 08h30minh.
INÍCIO DA DISPUTA: 11/05/2022 – ÀS 09h30minh.
REGISTRO CGE Nº 21-02409-8 - LICITAÇÃO BB Nº 929068
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS NECESSI-

DADES DE TODA HEMORREDE/PB
O Hemocentro Coordenador da Paraíba, através da sua Pregoeira, Sra. Anny Kariny Carvalho de 

Almeida, Mat. 170.897-0, nomeada pela Portaria nº 287/2021/GS/SES, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará a licitação acima, 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, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, 
nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos portais www.licitacoes-e.com.
br, https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 10.024/2019, Decreto Estadual 
nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 601 – TRANSFERÊNCIA 
F A F – ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio 
no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: 
cpl.hemocentro@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 26 de abril de 2022.
Anny Kariny C. de Almeida
Pregoeira/Hemocentro-PB

Mat. 170.897-0

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2021/001187

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021
DATA DE ABERTURA: 12/05/2022 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 21-02469-3
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA 

PARA ADEQUAÇÕES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE IMUNOBIOLÓGICOS ESPECIAIS - CRIE/
PB, LOCALIZADO NO HOSPITAL PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por meio da Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 
173/2022/GS/SES, torna público, para conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação 
acima, na modalidade Tomada de Preços, sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo 
menor preço, considerando que a primeira fase externa foi revogada a pedido da Subgerência de 
Engenharia. O Segundo Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação 
pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, 
Torre, João Pessoa–PB ou nos portais www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e 
www.centraldecompras.pb.gov.br, solicitando aos presentes que compareçam com máscara facial, 
preferencialmente tipo N95, e se façam representar por apenas um credenciado em sessão, além 
de apresentar a carteira de vacinação atualizada com a vacina contra a COVID-19.  SUPORTE 
LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, Leis Estaduais nºs 9.625/2011 e 9.697/2012, bem como legis-
lações correlatas. Fonte de recursos: 500- Recursos não vinculados de Impostos. Consultas com 
a CPL/SES-PB no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 
ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 26 de abril de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia
Presidente da CPL/SES-PB

Matrícula nº 170.333-1

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 001/2022/CINEP
Alienação de imóveis localizados no Distrito Industrial do Turismo - DITur, 

no município de João Pessoa, Estado da Paraíba.
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP, pessoa jurídica de direito 

privado, constituída sob a forma de sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o n°. 
09.123.027/0001-46, em conformidade com as Leis Federais n°. 13.303/2016 e n°. 6.404/1976, a 
Lei Estadual n°. 10.781/2016, ao Decreto Estadual n°. 37.192/2016, ao Estatuto Social e ao Regu-
lamento de Licitações, Contratos e Convênios, ambos desta sociedade de economia mista, bem 
assim com a Resolução de Diretoria CINEP n°. 010/2019 e as demais normas de direito privado 
e legislação aplicável, torna público o Edital de Chamamento Público n°. 001/2022/CINEP, tendo 
como objeto a alienação, no âmbito do Programa de Incentivo Locacional, de 03 (três) lotes de 
imóvel integrantes da área denominada Distrito Industrial do Turismo - DITur, localizado no município 
de João Pessoa, Estado da Paraíba, destinados à implantação de empreendimentos voltados à 
hospedagem.As propostas deverão ser enviadas para análise através do site institucional da COM-
PANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP (www.cinep.pb.gov.br), onde encontra-se 
disponível, na íntegra, o edital.

João Pessoa, 27 de abril de 2022.
Rômulo Soares Polari Filho

Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pró fundação do SINDICATO DOS ATLETAS E EX ATLETAS DE FUTEBOL NA PARAÍBA (SAPEX-

-PB) na forma disciplinada pela Portaria/ MTP nº 671 de 08 de Novembro de 2021.  Observando 
especificamente   o que determina o Art. Nº 233 e demais incisos, bem como o previsto no título V, 
Art. 511 da consolidações das Leis do trabalho, Aprovada pelo decreto. Lei 5. 452 de 1º de maio 
de 1943, e na Súmula nº 677, do Supremo Tribunal Federal, convoca todos os atletas  e ex-atletas 
profissionais de futebol no estado da Paraíba a se reunirem em assembleia para aprovação ou não 
do sindicato dos atletas a ser realizada no dia 03 de maio de 2022 no condomínio residencial Solar 
da Vila, no salão de festa , situado na Rua Jornalista Antônio Barreto Neto , nº58  Bairro Planalto Boa 
Esperança Cep: 58065-194, às 19:00 hs em primeira chamada de 20:00 hs e segunda chamada.

Ordem do dia Pauta:
1º Discussão sobre a conveniência e aprovação da fundação do Sindicato dos Atletas e ex-atletas 

profissionais de futebol da Paraíba (SAPEXPB), TERMO DA LEI 11.326/06 e a sua abrangência 
territorial.

2º Aprovação do estatuto social da entidade.
3º Fixação das mensalidades sociais e demais contribuições para custeio da entidade.
4º Eleição e posse da direção e conselho fiscal.

  João Pessoa 10/05/2022
 SEBASTIÃO CÂNDIDO DA SILVA KMITA

CPF: 260.444.668-50
Responsável e Presidente da Comissão Pró-Fundação

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS 
FAMILIARES DE BERNARDINO BATISTA - PB

Rua: Ana Cleide Egídio. SN – Conj. José Vicente - Bernardino Batista/PB
CNPJ: 01.846.703/0001-06

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Fami-
liares de Bernardino Batista, no dia 29 de maio de 2022, no período das 08:00h às 15:00h, na Rua 
Ana Cleide Egídio, S/N – Conjunto José Vicente – Bernardino Batista/PB, para composição da sua 
Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e respectivos suplentes junto ao Conselho 
da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba. 
O registro de chapas deverá ser protocolado na Secretaria da Entidade, no horário de 08:00h as 
12:00h, no período de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de 
convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, na sede do Conselho Tutelar, na sede dos 
Correios e na Casa Lotérica. Bernardino Batista - PB, 27 de abril de 2022.

ADRIANO ANTONIO FERREIRA DE SANTANA
Presidente

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIEN-
TE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente - a Licença de Instalação, em João Pessoa, 26 de abril de 2022.  
Para atividade de: Sistema de Abastecimento de água. Orçamento: 1.045.636,32; Extensão: 28m; 
NE: 20 –MUNICÍPIO: Monteiro/PB- Processo: 2022-001324/TEC/LI-8403.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIEN-
TE– CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente - a Licença de Instalação, em João Pessoa, 26 de abril de 2022.  
Para atividade de: Sistema de Abastecimento de água. Orçamento: 1.681.475,38; Extensão: 836m; 
NE: 20 –MUNICÍPIO: Monteiro/PB- Processo: 2022-001323/TEC/LI-8402.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de Instalação Nº 751/2022, em 
João Pessoa, 08 de abril de 2022. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Construção do Sistema de 
Abastecimento de Água composto por 02 poços tubulares, 02 estações elevatóriasde água tratada, 
01 chafariz, reservatório elevado; 68m de adutora de água tratada; rede de distribuição e ligações 
domiciliares. MUNICÍPIO: Monteiro/PB. Processo: 2022-000897/TEC/LI-8362.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental Nº 501/2022, em 
João Pessoa, 10 de março de 2022. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Recuperação da Barragem 
Pilões, contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e limpeza de calhas, entre 
outros serviços. MUNICÍPIO: São João do Rio do Peixe/PB. Processo: 2022-000100/TEC/AA-6941.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental Nº 502/2022, 
em João Pessoa, 10 de março de 2022. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Recuperação da 
Barragem Capivara, contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e limpeza 
de calhas, entre outros serviços. MUNICÍPIO: Uiraúna/PB. Processo: 2022-000101/TEC/AA-6942.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental Nº 503/2022, 
em João Pessoa, 10 de março de 2022. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Recuperação da 
Barragem Barra, contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e limpeza de 
calhas, entre outros serviços. MUNICÍPIO: Juazeiro/PB. Processo: 2022-000112/TEC/AA-6945.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental Nº 504/2022, em 
João Pessoa, 10 de março de 2022. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Recuperação da Barragem 
Riacho do Emídio, contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e limpeza de 
calhas, entre outros serviços. MUNICÍPIO: Montadas/PB. Processo: 2022-000086/TEC/AA-6934.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO 
MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental Nº 505/2022, em João 
Pessoa, 10 de março de 2022. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Recuperação da Barragem José 
Rodrigues, contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e limpeza de calhas, 
entre outros serviços. MUNICÍPIO: Campina Grande/PB. Processo: 2022-000094/TEC/AA-6936.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO 
MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental Nº 506/2022, em João 
Pessoa, 10 de março de 2022. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Recuperação da Barragem São 
José, contemplando limpeza e recomposição de taludes, desobstrução e limpeza de calhas, entre 
outros serviços. MUNICÍPIO: São José de Piranhas/PB. Processo: 2022-000099/TEC/AA-6940.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC Nº 716/2022, em João Pessoa, 06 de abril de 2022. Prazo: 3650 dias. Para a 
atividade de: Execução do Projeto da obra de 10 (dez) Sistemas Simplificados de Abastecimento 
de Água, sendo cada um deles com captação em poço tubular de até 50m de profundidade, vazão 
de até 3m³/h e reservatório com capacidade de 5.000 litros. MUNICÍPIO: Igaracy/PB. Processo: 
2022-000905/TEC/LAC-0099.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC Nº 717/2022, em João Pessoa, 06 de abril de 2022. Prazo: 3650 dias. Para a 
atividade de: Execução do Projeto da obra de 10 (dez) Sistemas Simplificados de Abastecimento 
de Água, sendo cada um deles com captação em poço tubular de até 50m de profundidade, vazão 
de até 3m³/h e reservatório com capacidade de 5.000 litros. MUNICÍPIO: Ibiara/PB. Processo: 
2022-000906/TEC/LAC-0100.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC Nº 718/2022, em João Pessoa, 06 de abril de 2022. Prazo: 3650 dias. Para a 
atividade de: Execução do Projeto da obra de 10 (dez) Sistemas Simplificados de Abastecimento 
de Água, sendo cada um deles com captação em poço tubular de até 50m de profundidade, vazão 
de até 3m³/h e reservatório com capacidade de 5.000 litros. MUNICÍPIO: Emas/PB. Processo: 
2022-000907/TEC/LAC-0101.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC Nº 719/2022, em João Pessoa, 06 de abril de 2022. Prazo: 3650 dias. Para a 
atividade de: Execução do Projeto da obra de 10 (dez) Sistemas Simplificados de Abastecimento 
de Água, sendo cada um deles com captação em poço tubular de até 50m de profundidade, vazão 
de até 3m³/h e reservatório com capacidade de 5.000 litros. MUNICÍPIO: Diamante/PB. Processo: 
2022-000908/TEC/LAC-0102.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC Nº 720/2022, em João Pessoa, 06 de abril de 2022. Prazo: 3650 dias. Para a 
atividade de: Execução do Projeto da obra de 10 (dez) Sistemas Simplificados de Abastecimento 
de Água, sendo cada um deles com captação em poço tubular de até 50m de profundidade, vazão 
de até 3m³/h e reservatório com capacidade de 5.000 litros. MUNICÍPIO: Conceição/PB. Processo: 
2022-000909/TEC/LAC-0103.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC Nº 721/2022, em João Pessoa, 06 de abril de 2022. Prazo: 3650 dias. Para a 
atividade de: Execução do Projeto da obra de 10 (dez) Sistemas Simplificados de Abastecimento 
de Água, sendo cada um deles com captação em poço tubular de até 50m de profundidade, vazão 
de até 3m³/h e reservatório com capacidade de 5.000 litros. MUNICÍPIO: Coremas/PB. Processo: 
2022-000910/TEC/LAC-0104.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC Nº 722/2022, em João Pessoa, 06 de abril de 2022. Prazo: 3650 dias. Para a 
atividade de: Execução do Projeto da obra de 10 (dez) Sistemas Simplificados de Abastecimento de 
Água, sendo cada um deles com captação em poço tubular de até 50m de profundidade, vazão de 
até 3m³/h e reservatório com capacidade de 5.000 litros. MUNICÍPIO: Curral Velho/PB. Processo: 
2022-000911/TEC/LAC-0105.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC Nº 723/2022, em João Pessoa, 06 de abril de 2022. Prazo: 3650 dias. Para a 
atividade de: Execução do Projeto da obra de 10 (dez) Sistemas Simplificados de Abastecimento 
de Água, sendo cada um deles com captação em poço tubular de até 50m de profundidade, vazão 
de até 3m³/h e reservatório com capacidade de 5.000 litros. MUNICÍPIO: Aguiar/PB. Processo: 
2022-000937/TEC/LAC-0108

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC Nº 724/2022, em João Pessoa, 06 de abril de 2022. Prazo: 3650 dias. Para a 
atividade de: Execução do Projeto da obra de 10 (dez) Sistemas Simplificados de Abastecimento de 
Água, sendo cada um deles com captação em poço tubular de até 50m de profundidade, vazão de 
até 3m³/h e reservatório com capacidade de 5.000 litros. MUNICÍPIO: Boa Ventura/PB. Processo: 
2022-000939/TEC/LAC-0109.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC Nº 725/2022, em João Pessoa, 06 de abril de 2022. Prazo: 3650 dias. Para a 
atividade de: Execução do Projeto da obra de 10 (dez) Sistemas Simplificados de Abastecimento 
de Água, sendo cada um deles com captação em poço tubular de até 50m de profundidade, vazão 
de até 3m³/h e reservatório com capacidade de 5.000 litros. MUNICÍPIO: Santana dos Garrotes/
PB. Processo: 2022-000940/TEC/LAC-0110.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC Nº 725/2022, em João Pessoa, 06 de abril de 2022. Prazo: 3650 dias. Para a 
atividade de: Execução do Projeto da obra de 10 (dez) Sistemas Simplificados de Abastecimento 
de Água, sendo cada um deles com captação em poço tubular de até 50m de profundidade, vazão 
de até 3m³/h e reservatório com capacidade de 5.000 litros. MUNICÍPIO: Santa Inês/PB. Processo: 
2022-000942/TEC/LAC-0111.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC Nº 727/2022, em João Pessoa, 06 de abril de 2022. Prazo: 3650 dias. Para a 
atividade de: Execução do Projeto da obra de 10 (dez) Sistemas Simplificados de Abastecimento de 
Água, sendo cada um deles com captação em poço tubular de até 50m de profundidade, vazão de 
até 3m³/h e reservatório com capacidade de 5.000 litros. MUNICÍPIO: Pedra Branca/PB. Processo: 
2022-000943/TEC/LAC-0112.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC Nº 728/2022, em João Pessoa, 06 de abril de 2022. Prazo: 3650 dias. Para a 
atividade de: Execução do Projeto da obra de 10 (dez) Sistemas Simplificados de Abastecimento de 
Água, sendo cada um deles com captação em poço tubular de até 50m de profundidade, vazão de 
até 3m³/h e reservatório com capacidade de 5.000 litros. MUNICÍPIO: Nova Olinda/PB. Processo: 
2022-000963/TEC/LAC-0113.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC Nº 729/2022, em João Pessoa, 06 de abril de 2022. Prazo: 3650 dias. Para a 
atividade de: Execução do Projeto da obra de 10 (dez) Sistemas Simplificados de Abastecimento de 
Água, sendo cada um deles com captação em poço tubular de até 50m de profundidade, vazão de 
até 3m³/h e reservatório com capacidade de 5.000 litros. MUNICÍPIO: Serra Grande/PB. Processo: 
2022-000965/TEC/LAC-0115.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC Nº 730/2022, em João Pessoa, 06 de abril de 2022. Prazo: 3650 dias. Para a 
atividade de: Execução do Projeto da obra de 10 (dez) Sistemas Simplificados de Abastecimento de 
Água, sendo cada um deles com captação em poço tubular de até 50m de profundidade, vazão de 
até 3m³/h e reservatório com capacidade de 5.000 litros. MUNICÍPIO: Olho D’água/PB. Processo: 
2022-000967/TEC/LAC-0117.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC Nº 731/2022, em João Pessoa, 06 de abril de 2022. Prazo: 3650 dias. Para a 
atividade de: Execução do Projeto da obra de 10 (dez) Sistemas Simplificados de Abastecimento 
de Água, sendo cada um deles com captação em poço tubular de até 50m de profundidade, vazão 
de até 3m³/h e reservatório com capacidade de 5.000 litros. MUNICÍPIO: Catingueira/PB. Processo: 
2022-000968/TEC/LAC-0118.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC Nº 732/2022, em João Pessoa, 06 de abril de 2022. Prazo: 3650 dias. Para a 
atividade de: Execução do Projeto da obra de 10 (dez) Sistemas Simplificados de Abastecimento 
de Água, sendo cada um deles com captação em poço tubular de até 50m de profundidade, vazão 
de até 3m³/h e reservatório com capacidade de 5.000 litros. MUNICÍPIO: Itaporanga/PB. Processo: 
2022-000969/TEC/LAC-0119.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC Nº 733/2022, em João Pessoa, 06 de abril de 2022. Prazo: 3650 dias. Para a 
atividade de: Execução do Projeto da obra de 10 (dez) Sistemas Simplificados de Abastecimento 
de Água, sendo cada um deles com captação em poço tubular de até 50m de profundidade, vazão 
de até 3m³/h e reservatório com capacidade de 5.000 litros. MUNICÍPIO: São José de Caiana/PB. 
Processo: 2022-000970/TEC/LAC-0120.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC Nº 734/2022, em João Pessoa, 06 de abril de 2022. Prazo: 3650 dias. Para a 
atividade de: Execução do Projeto da obra de 10 (dez) Sistemas Simplificados de Abastecimento 
de Água, sendo cada um deles com captação em poço tubular de até 50m de profundidade, vazão 
de até 3m³/h e reservatório com capacidade de 5.000 litros. MUNICÍPIO: Piancó/PB. Processo: 
2022-000971/TEC/LAC-0121.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC Nº 735/2022, em João Pessoa, 06 de abril de 2022. Prazo: 3650 dias. Para a 
atividade de: Execução do Projeto da obra de 10 (dez) Sistemas Simplificados de Abastecimento 
de Água, sendo cada um deles com captação em poço tubular de até 50m de profundidade, vazão 
de até 3m³/h e reservatório com capacidade de 5.000 litros. MUNICÍPIO: Santana da Mangueira/
PB. Processo: 2022-000972/TEC/LAC-0122.

A SRA. ROSEANE DORE SOARES, INSCRITA NO CPF Nº 142.075.674-53, VEM POR MEIO DESTA 
TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAPA (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E 
AQUICULTURA DE CABEDELO) ALICENÇA DE OPERAÇÃOPARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 
UNIFAMILIAR LOCALIZADA NA AV. LITORÂNEA, LT. 29A;  QD. E; CONDOMÍNIO VILLAS PONTA 
DE CAMPINA, BAIRRO DE PONTA DE CAMPINA, CABEDELO-PB.

BLANCOR LAVANDERIA LTDA - ME,com o CNPJ de N° 21.572.577/0001-48, Torna-se público que 
requereu a SEMAM - Secretária de Meio Ambiente deJoão Pessoa a LICENÇA DE OPERAÇÃOpara 
atividade de Lavanderias,situado na RuaEngenheiro Luciano Vareda, 136 –sala A – CEP: 58.038-
070–Manaíra–João Pessoa/PB.

BLANCOR LAVANDERIA LTDA - ME,com o CNPJ de N° 21.572.577/0002-29, Torna-se público que 
requereu a SEMAM - Secretária de Meio Ambiente deJoão Pessoa a LICENÇA DE OPERAÇÃOpara 
atividade de Lavanderias,situado na Rua EmpresárioPaulo Miranda de Oliveira, 631 –sala 107 – 
CEP: 58.046-520–Portal do Sol–João Pessoa/PB.

LC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 10.334.015/0001-40,  torna público que requereu a SEMAPA 
a Licença de Operação para  construção do Edifício Residencial    Multifamiliar, situado à  Av.Mar 
da Irlanda, s/n - LT 01 da QD 41-Intermares - Cabedelo/PB.

FRANCISCO VENÂNCIO NOBRE ALENCAR,CPF nº 060.620.323-00, torna público que requereu 
à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a LICENÇA 
AMBIENTAL DE INSTALAÇÃOpara o galpão que seráconstruídono LOTE 04, da QUADRA ‘M’, do 
LOTEAMENTO MORADA NOVA, em CABEDELO/PB.

FRANCISCO VENÂNCIO NOBRE ALENCAR,CPF nº 060.620.323-00, torna público que requereu 
à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a LICENÇA 
AMBIENTAL DE INSTALAÇÃOpara o galpão que seráconstruídono LOTE 02, da QUADRA ‘M’, do 
LOTEAMENTO MORADA NOVA, em CABEDELO/PB.

FRANCISCO VENÂNCIO NOBRE ALENCAR,CPF nº 060.620.323-00, torna público que requereu 
à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a LICENÇA 
AMBIENTAL DE INSTALAÇÃOpara o galpão que seráconstruídono LOTE 03, da QUADRA ‘M’, do 
LOTEAMENTO MORADA NOVA, em CABEDELO/PB.

FRANCISCO VENÂNCIO NOBRE ALENCAR,CPF nº 060.620.323-00, torna público que requereu 
à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a LICENÇA 
AMBIENTAL DE INSTALAÇÃOpara o galpão que seráconstruídono LOTE 01, da QUADRA ‘M’, do 
LOTEAMENTO MORADA NOVA, em CABEDELO/PB.

A FURTADO LIMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ nº 04.489.679/0001-85, torna 
público que requereu à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/
PB – a LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO para o empreendimento comercial construído no 
lote ‘D’, da quadra 04, do loteamento Jardim Gama, em Cabedelo (PB).

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação para a atividade de: Pavimentação de Arco Metropolitano, 
trecho: Entroncamento BR-230 / BR-101 em Campina Grande Na (o) – ARCO METROPOLITANO, 
TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-230 / BR-101. Município: Campina Grande - UF: PB. Processo: 
2022-001309/TEC/LI-8400.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação para a atividade de: Pavimentação de Ruas no Distrito 
de Barra de Cima, município de São Bento Na (o) – RUAS NO DISTRITO DE BARRA DE CIMA. 
Município: São Bento - UF: PB. Processo: 2022-001272/TEC/LI-8397.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,LICENÇA PRÉVIA=SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO=VAZÃO:25,69
M/³H=NE:01=L/ATV:SETÃOZINHO-PB.Processo:2022-001311/TEC/LP-3666.
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